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Úvod
Josef Hager, český malíř pozdního baroka, který je autorem mnoha nástěnných
maleb, stojí i přes četné dílčí zmínky spíše na okraji badatelského zájmu. Ačkoli nebyl
prvořadým malířem své doby, stal se však díky velkému rozsahu tvorby nedílnou
součástí našeho kulturního dědictví.
Posledním monografickým zpracováním díla Josefa Hagera je stať Rudolfa
Kuchynky

s názvem

Hagerovy

fresky

publikovaná

roku

1923

v Památkách

archeologických.1 Od té doby však bylo objeveno a s Josefem Hagerem spojeno několik
dalších děl na základě archivních pramenŧ, objevením signatury či připsáním
na základě stylové analýzy a komparace s jeho dalšími pracemi. Kromě malby nástěnné
se umělec věnoval také scénografii, z jeho návrhŧ pro divadlo se však dochoval pouze
jeden. Scénografické odvětví Hagerovy tvorby jiţ bylo zpracováno.2
Josef Hager se vyučil u Jana Karla Kováře, po jehoţ smrti podnikl cestu
do Vídně, kde se nedlouho školil u Antonia d´Agostiniho. Za prací cestoval po celých
Čechách, jednou zavítal na Moravu do Vranova u Brna a několikráte pobýval
i v Dráţďanech. Byl jedním z šiřitelŧ odkazu Andrey Pozza a jeho iluzivní architektury
v Čechách. Ostatně tehdy byl ilusionismus velmi oblíbený, pouţitím perspektivy
se propojovala architektura s malbou, která prostor fiktivně prohloubila nebo zdánlivě
vytvořila prostor zcela nový. O Josefu Hagerovi se často píše jako o malíři architektur,
nicméně do svých prací zařazoval i malbu figurální. Sám se podepisoval jako „pict.
et arch.“ a z rŧzných náznakŧ předpokládáme, ţe v kvadraturní malbě byl schopnější
a osobně ji měl raději.3
Malíř svá díla často signoval i s udáním letopočtu, čímţ velmi usnadnil práci
badatelŧ. Dochovalo se však několik realizací, které nepodepsal. Realizace, které nejsou
datovány, ani se o nich archivní prameny nezmiňují, je třeba přibliţně časově zařadit,
coţ znesnadňuje malířŧv konstantní styl. Josef Hager často opakoval své osvědčené
prvky, které se prŧběţně prolínají jeho tvorbou. Ať přijedeme do jakékoli lokality,

1

KUCHYNKA 1923, 242–250.
O tomto tématu viz. PREISS 1992, 33–42; HILMERA 2007, 221–223; HILMERA 2013, 252–253.
Scénickým návrhŧm Josefa Hagera a Josefa Redelmayera se věnovala také Johana Krŧfová roku 2011 ve
své diplomové práci s názvem: Scénické návrhy doby vrcholného baroka ve veřejných sbírkách České
republiky.
3
Při spolupráci Josefa Hagera s Josefem Redlmayerem byly jejich role rozděleny na kvadraturní
a figurální sloţku malby. Při malbě v hlavním sálu na zámku v Měšicích, kde pouţíval předloh Giovanni
Battisty Piranesiho, vynechával postavy.
2
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nalezneme některý z jeho typických motivŧ, jako jsou kazetované výplně konch
či kupolí, drobný květinový dekor, kartuše, voluty a další architektonické prvky
malované specifickým zpŧsobem. Je těţké postřehnout, jak se jeho malířský styl
v prŧběhu let vyvíjel a to nám právě znesnadňuje určení datace. V takových případech
lze vycházet z okolností realizaci provázejících, například z historie stavby, doby jejího
vzniku či přestavění.
Cílem diplomové práce je shromáţdit veškeré informace o ţivotě Josefa Hagera
a sestavit katalog signovaných, archivně doloţených i připsaných prací. K tomuto
záměru je třeba se seznámit s dosavadním stavem bádání a zhotovit fotografickou
dokumentaci nástěnných maleb, jejichţ komparací lze sledovat jednotlivé analogie.
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1. Přehled dosavadního bádání
Nejstarší zmínka v literatuře o Josefu Hagerovi se nachází v Meuselově
slovníku4 vydaném roku 1778, to jest ještě za malířova ţivota, tři roky před jeho smrtí.
Johann Georg Meusel udává rok a místo Hagerova narození. Upozorňuje
na architektonické motivy v malířově tvorbě a zmiňuje některá díla. 5 Sděluje,
ţe ve většině významných zahrad v Čechách lze nalézt prospekty malované jeho rukou.
O téměř čtyřicet let později Johann Georg Dlabacţ v rámci svého slovníku umělcŧ
zmiňuje Josefa Hagera. 6 Opakuje informace nám jiţ známé z předchozí publikace
a dodává, ţe malíř proţil celý ţivot v Praze a zemřel roku 1780 (správně 1781). Jmenuje
místa Hagerova pŧsobení, oproti Meuselovi poznamenává spolupráci s Josefem
Redlmayerem v kostele ve Vejprnicích. A malířovu freskovou výzdobu nově
postaveného glorietu v Nových zámcích.7 Další zmínky slovníkového charakteru
z 19. století se nacházejí v Riegrově Slovníku naučném,8 kde Jan Müller opakuje
informace předcházející literatury. 9 František X. Jiřík se krátce o Josefu Hagerovi
zmiňuje v Ottově Slovníku naučném.10 Heslo ve slovníku z řady Thieme–Becker11
připojuje nám dosud neznámou informaci o Hagerově malbě Svaté rodiny, která byla
vydraţena v Mnichově v aukčním domě Helbing.
V Časopise Společnosti přátel starožitností českých v Praze roku 1901
publikoval František X. Jiřík článek o prozatímním prŧčelí chrámu sv. Víta v Praze.12
Prŧčelí vyzdobil roku 1729 Jan Ferdinand Schor, jelikoţ ale freska byla Prusy zničena,
přistoupilo se k nové výmalbě zhotovené Josefem Hagerem a Václavem Kramolínem.
Dílo do dnešních dob nedochované F. X. Jiřík demonstruje na reprodukci zhotovené
dle olejomalby V. Markovského v první třetině 19. století.
Prŧlom ve studiu malíře a jeho díla učinil Rudolf Kuchynka. Článek s názvem
Hagerovy fresky vyšel roku 1923 v Památkách archeologických. 13 Autor odkazuje

4

MEUSEL 1778, 49.
MEUSEL 1778, 49. Meusel zmiňuje z Hagerovy umělecké činnosti práce v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně a výzdobu zámku v Měšicích.
6
DLABACŢ 1815, 547–548.
7
Výzdoba se nedochovala.
8
MÜLLER 1863, 573.
9
MÜLLER 1863, 573. Liší se pouze v udání místa narození, které chybně klade do Březnice na Ţatecku.
10
JIŘÍK 1896, 736.
11
THIEME/BECKER 1922, 469–470.
12
JIŘÍK 1901, 13–15, Tab. II, III.
13
KUCHYNKA 1923, 242–250.
5
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na veškerou dosavadní literaturu a prameny. Souhrn známých faktŧ o ţivotě malíře
doplňuje podstatnou částí věnovanou jeho pracím. Sám malíř badatelŧm usnadnil práci
při určování autorství, jelikoţ k většině svým malbám připojil signaturu. I přes
postihnutí velkého mnoţství malířovy práce, soupis není zcela kompletní a v prŧběhu
dalších let byl doplněn. Kuchynkovu stať doplnil následujícího roku František Mareš
článkem Malíř Josef Hager, dodatky k jeho životopisu taktéţ v Památkách
archeologických.14 Autor publikoval pramenné záznamy ze schwarzenberských archivŧ
konkrétně zmiňujících našeho malíře.
Prokop Toman o Josefu Hagerovi píše v Novém slovníku československých
výtvarných umělců.15 Z další literatury slovníkového charakteru je zapotřebí zmínit ještě
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, 16 Novou encyklopedii
českého výtvarného umění, kde autorem hesla je Michal Šroněk,17 a z roku 2010
podrobně zpracované slovníkové heslo v De Gruyter Allgemeines Künstler–Lexikon. 18
Anna Rollová připsala Josefu Hagerovi ve svém článku otištěném v časopise
Umění roku 1973 na základě nalezených dopisŧ v archivu Strahovského kláštera
výmalbu kostela Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří. 19 Zmiňuje dosavadní
zmínky v literatuře o daném tématu. Věnuje se určení autorství, jeţ podkládá jak
pramennými podklady, tak i stylovou analýzou, kdy porovnává rukopis autora s jeho
dalšími pracemi. Výmalbu podrobně popisuje a poukazuje na analogie s freskovou
výzdobou kostela sv. Ducha v Libáni, jeţto vznikla v podobném časovém rozmezí.
Specifickým odvětvím Hagerovy tvorby byla umělecká činnost pro divadla,
scénografie. Informace o malíři nalezneme tedy i v literatuře zabývající se historií
divadla, v mnoha z nich bývá reprodukována Hagerova kresba návrhu dekorace nádvoří
s výhledem do zahrady, jediný jeho dochovaný scénický návrh. Tato kresba byla
reprodukována například v Dějinách českého divadla20 roku 1968. Jiří Hilmera
je autorem medailonku o malíři v publikacích Starší divadlo v českých zemích do konce
18. století21 a v německém jazyce Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den

14

MAREŠ 1924, 490–492.
TOMAN 1936, 175.
16
STURM 1979, 512.
17
ŠRONĚK 1995, 239.
18
De Gruyter Allgemeines Kunstler–Lexikon, 459–460.
19
ROLLOVÁ 1973, 117–125.
20
ČERNÝ 1968, obr. 124. O autorovi zmínka na straně 243.
21
HILMERA 2007, 221–223.
15
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Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon.22 Hilmera v obou
knihách kromě malířovy práce pro divadlo zmiňuje i freskovou činnost. Dalším
historikem umění, jenţ se zabýval historií scénografie, je Pavel Preiss. Součástí
literárního díla Divadlo v Kotcích, nejstarší pražské městské divadlo je Preissova
kapitola s názvem Jevištní výtvarníci kotecké scény.23 Josef Hager se svým kolegou
Josefem Redlmayerem pro Divadlo v Kotcích pracovali. Po sepsání Hagerova ţivota
a freskařské činnosti se P. Preiss věnuje výtvarné divadelní činnosti. Zmiňuje mimo
výše uvedené především divadlo postavené Josefem Adamem ze Schwarzenbergu
v Českém Krumlově.24 Pavel Preiss nicméně psal o Hagerovi uţ roku 1989
v akademických Dějinách českého výtvarného umění25 a je spoluautorem knihy z roku
1977 Kunst des Barock in Böhmen, kde se nachází o malíři medailonek. 26 Nejnovější
dílo Pavla Preisse, shrnující poznatky o Hagerovi, je publikace z roku 1999 František
Karel Palko, život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho bratra
Františka Antonína Palka.27 František K. Palko je autorem výzdoby východní a západní
části chrámu sv. Mikuláše v Praze a s ním zde pracovali jako pomocníci Josef
Redlmayer a Josef Hager. Těmto dvěma umělcŧm věnovala svou diplomovou práci
Johana Krŧfová zaměřující se pouze na jejich scénografickou tvorbu. Práce s názvem
Scénické návrhy doby vrcholného baroka ve veřejných sbírkách České republiky28 byla
obhájena roku 2012 na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Článek pojednávající o Hagerově činnosti pro katedrálu sv. Víta vyšel roku 1999
v časopisu Zprávy památkové péče s názvem Účast Josefa Hagera na výzdobě pražské
katedrály k jubileu svatořečení Jana Nepomuckého roku 1779.29
Zprávy o malířově umělecké produkci se nacházejí v Soupisech památek
historických a uměleckých v království českém, bývá zde připsána i signatura umělce,
pokud se v dané lokalitě nachází. O hlavním sále na zámku v Bečvárech píše roku 1897
Karel B. Mádl v Soupisu památek politického okresu kolínského. 30 Kaple sv. Anny

22

HILMERA 2013, 252–254.
PREISS 1992, 33–42.
24
PREISS 1992, 35–38.
25
PREISS 1989, 669, 777.
26
BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 287–288.
27
PREISS 1999.
28
KRŦFOVÁ 2012.
29
KLEISNER 1999, 274–275.
30
MÁDL 1897, 2–4.
23
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v Kašperských horách je zmíněna roku 1900 v Soupisu památek okresu sušického.31
O rok později vychází Soupis památek okresu karlínského,32 kde je Josef Hager zmíněn
v souvislosti se zámkem v Měšicích, kde vymaloval architektonickými malbami hlavní
sál. Zde se nachází pro nás cenná reprodukce fotografie, ještě před celkovým zabílením
místnosti a následným restaurováním, které bohuţel neodhalilo pŧvodní výzdobu ve své
celistvosti, ale pouze osm architektonických maleb. V Soupise památek metropolitního
chrámu sv. Víta v Praze je krátký medailon o bývalém prozatímním prŧčelí. 33 O kostele
sv. Vojtěcha ve Vejprnicích psal roku 1908 Antonín Podlaha v Posvátných místech
království českého.34 Text je doplněn čtyřmi fotografiemi.
Na další dílčí zmínky o malíři, restaurátorské zprávy či prameny budou uvedeny
odkazy v katalogu u jednotlivých děl.

2. Ţivot a působení Josefa Hagera
Josef Hager se narodil roku 1726 v Přísečnici u Kadaně, jak poprvé uvedl
Johann Georg Meusel ve svém slovníku umělců35 vydaném roku 1778, tři roky před
malířovým zesnutím. V německém jazyce místo rodiště zní Pressnitz a kvŧli
nesprávnému překladu bylo v české literatuře chybně označováno. Například
v Ottově slovníku naučném jsou jako místo narození uvedeny Vraţice, 36 v Riegrově
slovníku Březnice na Ţatecku37 a Karel B. Mádl povaţoval za místo Hagerova narození
Březnice u Strojetic. 38 Rudolf Kuchynka roku 1923 uvedl na pravou míru, ţe Pressnitz
v překladu znamená město Přísečnice u Kadaně,39 coţ je i nadále převzato ve většině
následující literatury. Jiří Hilmera k tomu poznamenal, ţe pŧvodní obec Přísečnice
je dnes zatopena stejnojmennou vodní nádrţí. 40

31
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Vyučení se Josefu Hagerovi dostalo u Jana Karla Kováře, 41 u něhoţ si oblíbil
iluzivní malbu architektur, která se nadále prolíná veškerou malířovou uměleckou
tvorbou. Jan K. Kovář se narodil roku 1709 a zemřel ve svých čtyřiceti letech 11. ledna
1749,42 byl tedy o sedmnáct let starší, neţ Josef Hager. Jan K. Kovář se učil u Jana
Adama Schöpfa, se kterým pracoval na Bílé hoře a u kterého se naučil freskové
technice. Pracoval v kostele v Lidicích u Buštěhradu, v kapli sv. Terezie v zahradě
karmelitánek v Praze či v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. V Praze dále vyhotovil
nástropní malby v presbyteriu kostela sv. Salvátora a v kapli sv. Antonína v kostele
Panny Marie Sněţné. Dílo s námětem z antické ikonografie zhotovil v sale terreně
zámku ve Smečně.43 Jana K. Kováře povolali do kostela sv. Martina v Lidicích,
aby fiktivně prohloubil prostor poté, co byla klenutá kupole snesena a nahrazena
rovným stropem.44 Ostatně malba architektury a tvorba iluze prostoru byla v barokní
době poměrně rozšířena, velmi znatelná je například snaha o návaznost na tvorbu
Andrey Pozza. Jan K. Kovář maloval také iluzivní oltáře, například v karmelitské kapli
sv. Terezie, kde se projevuje jeho dovednost v tvorbě iluzivních maleb. Kupole v téţe
stavbě je vyplněna fiktivním kazetováním, které se později stalo typickým pro Josefa
Hagera. J. K. Kovář tvořil dvakrát pro jezuity, nejprve namaloval Sen sv. Ignáce
v chrámu sv. Barbory v Kutné hoře a později v kostele sv. Salvátora v Praze. Zakázky
dostával i od benediktinŧ, pracoval v břevnovském i v broumovském klášteře.
V broumovském klášteře začal s realizacemi v roce 1739, namaloval svatováclavský
cyklus, nástěnné malby v chodbě konventu, refektáři, v pokojích a v knihovně. Některé
Kovářovy nástěnné malby rámují štukatury od Bernarda Spinettiho.45 Lépe dochovány
jsou jeho práce na Břevnově, svatobenediktinský cyklus, zázrak sv. Benna, setkání
sv. Prokopa s kníţetem Oldřichem nebo personifikace ctností a další. Dalším z míst,
kde malíř pŧsobil, je například Sázavský klášter.46 Spolupráci Jana Karla Kováře
s benediktiny zde zmiňuji především proto, ţe Josef Hager pro ně od roku 1761 také
maloval. V břevnovském klášteře zhotovil iluzivní prodlouţení chodby konventu
41

Poprvé uvedl Jan Quirin Jahn ve svém rukopisu. O Hagerovi zde psáno: „Joseph Hager, gebürtig von
Pressnitz aus Böhmen, lernte bey Cobarž, ging nach Wien zum Augustini, übte sich in Theatro unter
Bibiena und ist seiner Hauptstücke in Theatro und Architektonischen Prospekten als Decorationen und
heil. Gräbern.“ KUCHYNKA 1923, 242.
42
KUCHYNKA 1920, 69.
43
TOMAN 1936, 330.
44
KUCHYNKA 1920, 71.
45
Podrobněji popsáno v publikaci Ve znamení břevna a růží od Milady Vilímkové a Pavla Preisse.
VILÍMKOVÁ/PREISS 1989, 250–256.
46
VILÍMKOVÁ/PREISS 1989, 250–256.
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architektonickým prŧhledem a personifikaci Církve. Nad vstupem do chrámu
sv. Markéty vymaloval Archu úmluvy a v kulečníkovém sále zhotovil nástropní malbu.
Později přijel J. Hager také do Broumova, kde tvořil pro gymnazijní divadlo, maloval
ve farním kostele sv. Petra a Pavla a v místním klášteře vyhotovil apoteózy
sv. Benedikta, Václava a Vojtěcha, kterak broumovskému klášteru ţehnají. Během
svého pobytu na broumovsku vyzdobil dále i kostel sv. Anny ve Viţňově.
Kdyţ Jan Karel Kovář roku 1749 zesnul, bylo Josefu Hagerovi 23 let. Podle
zprávy Jana Quirina Jahna tehdy odešel malíř do Vídně k Augustinimu, kde se učil pod
vlivem Galli–Bibieny jevištní umělecké tvorbě. Rudolf Kuchynka upřesňuje,
ţe Antonio Galli Bibiena tehdy ve Vídni nebyl a Josef Hager se učil pouze na jeho
dílech, se kterými měl moţnost se blíţe seznámit.47 Roku 1924 osvětlil František Mareš
postavu onoho „Augustiniho“ díky nalezenému záznamu ve schwarzenberských
archivech o platbě jistému Antoniu d´Agostinimu za práci pro divadlo v Krumlově48
a ze souvislostí vyplývá, ţe to byl právě onen Augustini, ke kterému se vztahovala
dřívější zmínka Jana Quirina Jahna.
Josef Hager ovšem nemohl pobývat ve Vídni dlouho, jelikoţ uţ roku 1751
je doloţen jeho pobyt v Praze a práce pro jezuitský chrám sv. Mikuláše na Malé Straně.
Dne 10. října 1751 byl totiţ zavolán praţským malířským cechem, který podal obţalobu
na Františka Karla Palka kvŧli malbám v kostele sv. Mikuláše, neboť byl malířem
cizím, nebyl členem cechu a nedisponoval povolením pro tuto práci.49 Blíţe se tomuto
sporu věnuji v kapitole o kostele sv. Mikuláše. Josef Hager uskutečnil svou první
realizaci, která je nám známa, právě jakoţto Palkŧv pomocník. Ten měl při ruce ještě
Josefa Redlmayera, malíře, jehoţ učitelem byl František Antonín Müller. Josef
Redlmayer byl taktéţ malířem jevištních dekorací, především pro divadlo v Kotcích,
podobně jako Josef Hager. Mezi dvěma malíři vznikla pravděpodobně shoda, jelikoţ
spolu později několikrát spolupracovali. Výhodou bylo rozdílné zaměření obou umělcŧ.
Josef Hager se specializoval na malbu architektur a J. Redlmayer byl lepším
figuralistou, při spolupráci se tedy dobře doplňovali. Roku 1774 spolu vymalovali
sál na zámku v Bečvárech, o pět let později realizovali výzdobu kostela Povýšení
svatého kříţe v Ostruţnu u Jičína a roku 1781, krátce před Hagerovou smrtí, vyzdobili
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KUCHYNKA 1923, 243.
MAREŠ 1924, 490.
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KUCHYNKA 1923, 243.
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kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích u Plzně. Josef Redlmayer na rozdíl od J. Hagera
nemaloval pouze nástěnné malby a divadelní dekorace, nýbrţ je autorem i mnoha
oltářních obrazŧ, například v kostele Panny Marie v Přešticích (1773–75) či v kostele
sv. Šimona a Judy na Starém Městě,50 kde mimochodem Josef Hager zhotovil
nástěnnou výmalbu presbytáře. Vraťme se ale zpět do padesátých let 17. století
a k chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. František Karel Palko zde se svými
pomocníky pracoval v prŧběhu deseti let několikrát. Započali s výzdobou východní
části kostela, to jest kupole a pokračovali výmalbou tří konch. Josefu Hagerovi
se připisují drobné pomocné práce, jako například malovaná balustráda po obvodu
kupole či kazetovaná klenba v pozadí konchy nad hlavním oltářem.
Dne 16. července 1753 se oţenil s Barbarou Nusserovou právě v kostele
sv. Mikuláše na praţské Malé Straně. Jejich svědky byli Kašpar Nusser a Ondřej
Platzer.51 Se svou manţelkou proţil malíř 18 let, aţ do její smrti v roce 1771. Narodilo
se jim pět dětí, čtyři chlapci a jedna dcera. Jako první se narodil Josef, který
byl pokřtěný 26. června 1754 a v dospělosti se stal auditorem u třetího dělostřeleckého
pluku v Olomouci. Druhý syn Kajetán, křtěný 31. října 1757, dosáhl poddŧstojnické
hodnosti. 52 Dne 18. června 1759 pokřtěný třetí syn Alois se po studiích stal právníkem.
Dcera Terezie, pokřtěná dne 20. září 1761, se oddala duchovnímu ţivotu a stala
se řádovou sestrou v Doksanech. Posledním dítětem manţelŧ Hagerových byl syn Jan
Nepomuk, pokřtěný 31. května 1765, který ovšem zemřel dříve neţ jeho otec. Záznamy
o křtech Hagerových dětí se nacházejí v matrice farnosti sv. Mikuláše na Malé Straně, 53
kde je taktéţ zapsáno „od Schollerů,“ coţ Rudolf Kuchynka interpretoval jako místo,
kde malíř ţil. 54 O tom, čím se děti Josefa a Barbary v dospělosti staly, jsme zpraveni
díky soupisu malířovy pozŧstalosti, provedeném na základě pověření magistrátu Malé
Strany, jenţ byl zhotoven 26. listopadu 1781, a kde jsou zapsány jako dědicové
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MIK O6 N8a, 1714–1765, oddaní. V matrice jiţ dříve vyhledal a ve svém článku uvedl: KUCHYNKA
1923, 243.
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Anselmo Luragovi. HILMERA 2007, 221.
53
Narození synŧ Josefa, Kajetána a Aloise jsou uvedeni zde: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka farních
a civilních matrik, vnitřní Praha, III–Malá Strana. Sign MIK N8, 1722–1765, narození. Záznamy týkající
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malířova majetku jeho čtyři děti a u kaţdého je zmíněna jeho profese. 55 Ţe Jan
Nepomuk zemřel za Hagerova ţivota, usuzujeme právě podle skutečnosti, ţe není
v soupise uveden.
Pouhých deset dní od svatby Josefa a Barbory pochází ze dne 25. července roku
1753 záznam z protokolu malostranského malířského pořádku, kde je zapsáno „Hager
erklärt, dass er wieder nach Dresden geht,“56 tedy, ţe Josef Hager odchází znovu
do Dráţďan. Ze záznamu vyplývá, ţe Hager jiţ někdy dříve v Dráţďanech pobýval,
a dle názoru Rudolfa Kuchynky se právě tam mohl seznámit s Františkem Karlem
Palkem.57 Pravděpodobně mu pomáhal s výmalbou kaple sv. Jana Nepomuckého
v dráţďanském dvorním kostele. Výzdoba kaple byla zničena během druhé světové
války, avšak její popis zprostředkovává Rudolf Kuchynka v článku Palkovy fresky
v Čechách z roku 1917.58
Josef Hager v padesátých letech nesetrval dlouho na jednom místě. K práci
v kostele sv. Mikuláše se vrátil ještě vícekrát. Po návratu z Dráţďan dokončovali
výzdobu kupole, před rokem 1757 konchy nad oltáři ve východní části chrámu, a ještě
později v roce 1760 maloval iluzivní architektonický rámec k Palkově nástěnné malbě
sv. Cecilie s anděly v klenbě nad kruchtou. Mezitím pracoval v Klášterci nad Ohří
na výmalbě hřbitovního kostela Panny Marie Utěšitelky, jehoţ výzdobu podle
loretánské litanie zhotovil v několika etapách mezi lety 1752 aţ 1760. K realizaci maleb
jsou dochovány pramenné zprávy, korespondence mezi místním farářem Josefem
Arnoštem Hüttelem a jeho bratrem Sigismundem Hüttelem, členem premonstrátského
řádu na Strahově v Praze, na kterého se kněz obrátil v otázce výzdoby kostela. 59
K další samostatné práci byl Hager povolán do Libáně k výzdobě kostela
sv. Ducha, kde jako poprvé pouţil svou signaturu (s uvedením roku 1755). Autor
v kostele zhotovil také iluzivní kupoli, stejně jako v Kostele Panny Marie Utěšitelky
v Klášterci nad Ohří, ovšem ve zjednodušené formě a jen s jedním figurálním
seskupením. Další klenební pole vyplnil náměty souvisejícími se svatým Duchem,
například křest Krista v Jordánu či křest etiopského dvořana sv. Filipem.
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O dva roky později cestuje Josef Hager do jiţních Čech, kde dostal za úkol
vymalovat interiér kaple svaté Anny u hřbitovního kostela sv. Mikuláše v Kašperských
horách. Na většinu stěn kaple namaloval architektonické prvky a na plochý strop umístil
pohled do interiéru chrámu s figurálním seskupením znázorňujícím uvedení Panny
Marie do chrámu, jíţ doprovázejí její rodiče sv. Anna a Jáchym.
Nedatovaným dílem zŧstává výzdoba soukromé kaple v domě hraběte Emanuela
Arnošta Waldsteina na Hradčanském náměstí č. p. 63. Ačkoli se zde autor podepsal,
dataci nepřipojil. Podle literatury vznikla výzdoba přibliţně v téţe době jako kaple
sv. Anny v Kašperských Horách.60
Nedochovala se nám výzdoba refektáře cyriackého kláštera v Praze z roku 1759.
Jiţ roku 1783 byl klášter zrušen císařem Josefem II. a na konci 19. století byla stavba
zbořena. 61 Ivo Kořán podává popis ikonografie výzdoby refektáře v časopise Umění
v článku Cyriacký klášter a chrám sv. Kříže Většího v baroku.62
Od roku 1761 začíná spolupráce Josefa Hagera s řádem benediktinŧ. Toho roku
byl opraven náhrobek sv. Vintíře vsazený do vnější zdi svatomarkétského chrámu
v břevnovském klášteře a ke zhotovení iluzivní malby okolo náhrobku byl Josef Hager
povolán. Malíř pro benediktiny na Břevnově namaloval také prŧhled do fiktivní
architektury, jímţ iluzivně prodlouţil přízemní chodbu konventu. Malba je zaloţena
na podobném principu jako iluzivní prŧhled do chrámu lodi u náhrobku sv. Vintíře,
nicméně je mnohem propracovanější a lépe dochovaná. Přibliţně v téţe době vyzdobil
Kulečníkový sál dekorativními motivy po stranách a Personifikací Čechie.
V tomto období dostal J. Hager několik zakázek pro metropolitní chrám sv. Víta,
první z nich v roce 1763. Do dnešních dob se malba nezachovala, pouze víme,
ţe za ni obdrţel 500 zlatých a ještě 1500 mu mělo být vyplaceno.63 Na počátku
sedmdesátých let se podílel s Václavem Kramolínem na výmalbě prozatímního prŧčelí
a roku 1779 byl spoluautorem dekorace katedrály u příleţitosti výročí svatořečení
sv. Jana Nepomuckého.
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V roce 1764 odešel malíř do Bezna u Mladé Boleslavi, aby zde vymaloval kostel
sv. Petra a Pavla. Zhotovil zde jednu ze svých četných iluzivních kupolí64 a do dalších
klenebních polí umístil figurální scény. Od presbytáře směrem k hudební kruchtě
to jsou: personifikace Církve, zázrak na rozbouřeném moři, obrácení sv. Pavla
a nad kruchtou andělé hrající na hudební nástroje.
Mezi lety 1764 aţ 1765 pobýval Josef Hager na Broumovsku, kde pracoval
na výzdobě kláštera, divadla65 a dvou kostelŧ. V benediktinském broumovském klášteře
vymaloval stěny i strop Kamenného sálu. Kromě iluzivní architektury a imitace štukatur
v něm namaloval pohledy na benediktinské kláštery v Broumově, Břevnově
a Lehnickém poli a apoteózu svatého Benedikta, Václava a Vojtěcha. 66 V městském
kostele sv. Petra a Pavla v Broumově vymaloval na rovný závěr presbytáře velkou
architekturu iluzivního oltáře a nástěnnou malbu nad kruchtou. Rukou J. Hagera vznikly
i malby v kostele sv. Anny ve Viţňově, jednom ze skupiny barokních kostelŧ na
Broumovsku. Zhotovil zde iluzivní oltáře, architektonické prvky a figurální malbu
na klenbě presbytáře s Bohem otcem na nebesích a anděly, která byla přemalována.
Mezi 7. a 24. květnem roku 1765 vymaloval dnes nedochovanou knihovnu
karmelitánského kláštera u kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze.67 Ještě
téhoţ roku podnikl Josef Hager cestu z Prahy cestu do Krumlova, kdyţ se ucházel
o zakázku kníţete Josefa Adama ze Schwarzenberga hledajícího malíře na výzdobu
krumlovského divadla. 68 O Hagerově činnosti mezi lety 1766 aţ 1771 nemáme jasných
informací. Jisté je, ţe roku 1769 pobýval opět v Dráţďanech, jak o tom píše Pavel
Preiss: „Roku 1769 je Hager doložen jako divadelní malíř v Drážďanech v blíže
nespecifikované

součinnosti

s vídeňskými

jevištními

výtvarníky

Kastenauerem

a Johannem Wetschelem (Wetzelem), který byl spolu s Leo Merckelem jedním z autorů
dekorací krumlovského divadla. Jakého druhu byly Hagerovy práce v dvorní „velké
opeře“ v Drážďanech, ze stručného vyúčtování nevyplývá.“69
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Přibliţně do druhé poloviny šedesátých let 18. století je kladena výmalba klenby
knihovny servitského kláštera na Starém Městě praţském, která byla po zrušení kláštera
skryta dodatečně zhotovenými rovnými stropy a objevena aţ v druhé polovině
20. století.
Ze dne 18. listopadu 1771 pochází záznam z matriky farnosti u sv. Mikuláše
na Malé Straně o úmrtí Hagerovy manţelky Barbary ve věku 42 let.70 Celkově
desetileté období od roku 1771 do Hagerovy smrti v roce 1781 lze označit za velmi
plodné, malíř stihl uskutečnit minimálně jedenáct realizací, přičemţ tento počet mohl
být i větší, jelikoţ ne všechny jeho práce jsou přesně datované (například výmalba
klenby kostela sv. Václava na Zderaze.) Některá díla se nedochovala, od Jaroslause
Schallera víme například o vymalování glorietu umístěném v zámecké zahradě
v Zahrádkách u České Lípy. 71
Roku 1771 zhotovil malíř pro Františka Antonína Nostitze výmalbu hlavního
sálu na zámku v Měšicích nedaleko od Prahy. Na stěny umístil osm orámovaných polí
s malovanou architekturou, k jejímuţ provedení pouţil grafických předloh Giovanni
Battisty Piranesiho 72 a zbývající plochu pokryl dekorativní malbou architektonických
prvkŧ, které jsou ovšem dnes zabíleny. Následujícího roku začal s výmalbou
prozatímního prŧčelí katedrály sv. Víta, na níţ spolupracoval s Václavem Kramolínem.
K této výzdobě prŧčelí dodal Josef Hager samostatný návrh, 73 který ovšem přijat nebyl.
O sedm let později dostal malíř v metropolitním chrámu ještě jednu zakázku
na výzdobu hlavního

oltáře u příleţitosti oslav výročí kanonizace sv. Jana

Nepomuckého.
Velkolepou oltářní architekturu s postavami světcŧ a alegorickými postavami
zhotovil roku 1773 v presbytáři kostela sv. Šimona a Judy při klášteře milosrdných
bratří v Praze. Dekorativními prvky a poli s figurálními scénami vyzdobil celý
presbytář.
Josef Hager opět navázal na společnou práci s Josefem Redlmayerem, s nímţ
před lety maloval v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. V následujících letech spolu
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realizovali tři zakázky. Roku 1774 vymalovali hlavní sál a kapli Laudonova zámku
v Bečvárech. V sále zobrazili scény z dobývání Tróje, personifikace síly, moudrosti,
slávy a vítězství. Josef Hager byl především autorem dekorativní výmalby
architektonickými prvky, medailonŧ s hlavami imperátorŧ, a moţná i architektury,
která je součástí Redlmayerových figurálních scén. Po realizaci profánního charakteru
následovala výzdoba dvou kostelŧ, roku 1779 kostel Povýšení sv. Kříţe v Ostruţně
u Jičína se scénami vztahujícími se ke svatému Kříţi a o dva roky později vymalovali
klenbu kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích u Plzně, kde Josef Hager zhotovil svoji
poslední iluzivní kazetovanou kupoli, neţ téhoţ roku zemřel. Nicméně mezitím ještě
uskutečnil tři realizace pro řády paulánŧ, benediktinŧ a piaristŧ. Roku 1778 se vypravil
na delší cestu do kláštera paulánŧ ve Vranově u Brna, kde vymaloval tzv. zadní chór
kostela za hlavním oltářem, dnes přístupný pouze z kláštera a slouţící jakoţto řeholní
kaple. 74 Josef Hager na klenbu umístil krále Davida mezi anděly, na podélnou stěnu
vymaloval iluzivní oltář a zbytek stěn pokryl malbami štukatur, architektonickými
a dekorativními prvky.
Spolupráce

s benediktiny,

pro

něţ

malíř

tvořil

v šedesátých

letech

v břevnovském i broumovském klášteře, pokračovala výzdobou hřbitovní kaple
sv. Lazara, která byla v roce 1778 rozšířena a vymalována. 75 Pro piaristickou kolej
na Novém Městě praţském zhotovil výmalbu knihovny, kde vyuţil znalosti perspektivy
podle Andrey Pozza. I s postranními prŧhledy do interiérŧ iluzivně vytváří druhé
knihovní patro.
V malířově tvorbě zŧstává nedatovaných několik děl, jsou to výmalba
hvězdicovité klenby kostela sv. Václava na Zderaze, kaple Nejsvětější Trojice
a Neposkvrněného

početí

Panny

Marie

a

výzdoba

nedochovaného

glorietu

v Zahrádkách u České Lípy. 76
Nedostatek informací je o Hagerově malbě oltářních obrazŧ na plátno.
V podstatě víme pouze o dvou obrazech, v Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart 77 autoři uvádějí, ţe v roce 1911 byla v aukčním domě
Helbing v Mnichově vydraţena jeho malá olejomalba svaté rodiny. Dále Rudolf

74

Zadním chórem je místnosti nazývána roku 1923 Rudolfem Kuchynkou. KUCHYNKA 1923, 248.
POCHE 1985, 386.
76
Nepřesná datace je u výmalby knihovny servitského kláštera na Starém Městě praţském a výzdoby
Valdštejnovy kaple na Hradčanském náměstí.
77
THIEME/BECKER 1922, 470.
75

20

Kuchynka roku 1912 píše o obraze sv. Františka Xaverského v kostele sv. Klimenta
v Praze, který je signován „J. Hager fecit.“78 Josef Hager také maloval boţí hroby pro
slavení velikonoční liturgie. 79
Jediným známým pomocníkem Josefa Hagera byl Vojtěch Beránek, který ovšem
zemřel velmi mlád ve věku 22 let 17. ledna roku 1767.80
Malíř zemřel dne 12. října roku 1781 v Praze, o čemţ svědčí záznam v matrice
fary u sv. Mikuláše na Malé Straně. 81 Nemocný souchotinami skonal ve věku 55 let
v domě č. p. 536 v Umrlčí ulici. 82 Dne 26. října 1781 byl proveden soupis malířovy
pozŧstalosti, z kterého lze vyčíst, ţe si malíř v době svého úmrtí neţil nad poměry. 83
Inventář byl proveden v malířově dvoupokojovém bytě, jmenuje převáţně ošacení
a umělecká díla, pět podobizen a obrazy sv. Františka de Paula. Dále zde byl obraz
se starozákonním výjevem Mojţíše u hořícího keře, čtyři další obrazy, skicy, padesát
rytin a náčiní na rýsování. Jako dědicové jsou hned na první straně uvedeny čtyři z jeho
pěti dětí (páté dítě nejspíš zemřelo dříve neţ malíř).

3. Kvadraturní malba
Kvadraturní iluzionismus je malba architektury, která svým perspektivním
účinkem vytváří fiktivní prostor. Malíři navazovali na skutečnou architekturu a rozvíjeli
hloubku prostoru. Jednou ze zásadních příruček pro kvadraturisty bylo dvoudílné dílo
Andrey Pozza v originále nazvané Prospettiva de´ pittori e architetti, které vyšlo poprvé
roku 1693 a druhý díl v roce 1700.84 Andrea Pozzo zde na mnoha rytinách vysvětluje,
jak musí umělec postupovat, aby se dole stojícímu pozorovateli jevila nástropní malba
reálně. Tento druh malby se nazývá kvadraturou podle uţívání čtvercových sítí,
s jejichţ pomocí byla malba na stěnu, strop či klenbu přenášena. Tento zpŧsob není
v baroku ničím novým, pouţíván byl jiţ dříve. Andrea Pozzo tuto techniku také
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pouţíval, popsal ji ve svém spise a k tomu přiloţil i nákresy. Jedná se o vynášení obrazu
na stěnu ve zvětšeném měřítku z kartonu, na kterém jiţ měl malíř podle perspektivních
pravidel pro pohled zespodu nákres zhotovený. Pokud byl obraz vynášen na rovný
strop, stačily malíři pouţít dvě sítě. První se zhotovila přímo na samotném nákresu
a druhá na místě výsledné práce. Sloţitější bylo přenášení obrazu na klenbu, kde bylo
třeba uţít ještě další sítě, která byla zavěšena ve vzduchu. 85
Podle zvoleného počtu úběţníkŧ pro konkrétní malbu rozlišujeme monofokální
a polyfokální systém. 86 Pro výzdobu velké plochy byl často volen postup polyfokální,
čímţ vzniká i několik míst, z nichţ lze malbu pozorovat a stále pŧsobí prostorotvorně.
O to sloţitější byla iluzivní malba prostoru na zaklenutý strop, kdy musel malíř
přizpŧsobit perspektivní krácení konkrétním tvarŧm klenby.
Je nutno poznamenat, ţe ilusionismus se v díle Josefa Hagera vyjadřuje v jiţ
odlišné formě, která se začínala stávat dekorativní. J. Hager byl malířem, který sice
ve svých základech vycházel z pozzovského ilusionismu, ale zároveň byl součástí této
přirozené změny ve vývoji ilusivního zobrazování architektury v pozdním baroku.
Místo dŧrazu na prostorový účin byl leckdy dáván dŧraz na grafické a dekorativní
vzezření architektonických prvkŧ. Pavel Preiss k této fázi poznamenává:

„V této

dekorativně–ilusivní koncepci jsou architektonické tvarové prvky organisovány
na odlišné základně. Místo trojrozměrného prostorového vývinu je kladen důraz na
jejich grafickou a plošnou hodnotu v rámci zorného pole. Architektonické prvky jsou
složeny v plošný obrazec dekorativní až ornamentální.“87
V Čechách se vyskytovala kvadraturní malba ilusivní architektury jiţ dříve,
příkladem je výmalba sálu na zámku ve Štěkni Fabiánem Václavem Harovníkem a také
malby Abrahama Godyna na zámku v Tróji. Jezuita Andrea Pozzo ovlivnil střední
Evropu především svým pŧsobením ve Vídni, kde zhotovil nástěnné malby
v Liechtensteinském paláci a v jezuitském kostele. Zprostředkovatelem Pozzova umění
pro Čechy byl jeho ţák Jan Hiebel, 88 který pracoval především pro Tovaryšstvo
Jeţíšovo v Klementinu, vymaloval klenební pole a iluzivní oltář v kostele sv. Klimenta,
freskami vyzdobil kostel v Klatovech či kupoli premonstrátského kostela v Doksanech.
Dalším Pozzovým ţákem byl Kryštof Tausch, který v Čechách setrval krátkou dobu,
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během níţ stihl vyzdobit refektář v Klementinu a také prozatímní stěnu, která uzavírala
nedokončený chrám sv. Mikuláše na Malé Straně. Mezi malíře, kteří se zaslouţili
o šíření iluzivní architektonické malby, musíme také jmenovat Jana Ferdinanda Schora,
který obdobně jako J. Hager pracoval pro karmelitány na praţské Malé Straně, zhotovil
iluzivní oltář v hybernském kostele v Praze a vymaloval Dientzenhoferem zbudovaný
letohrádek Amerika. Kromě toho tvořil časté dekorace pro nejrŧznější církevní
či světské slavnosti a také vymaloval prozatímní prŧčelí katedrály sv. Víta, které
později po zničení malby znovu zhotovil Josef Hager s Václavem Kramolínem. Také
významný barokní freskař Václav Vavřinec Reiner do svých děl zařazoval iluzivní
architekturu, například v praţském kostele sv. Kateřiny Alexandrijské nebo v kostele
sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Jedninou pozzovskou kupoli ve svém díle
zhotovil jiţ rokokový malíř Jan Petr Molitor v kostele sv. Havla v Liběchově.89
Josef Hager pouţíval perspektivní zkratky k vytvoření dojmu většího prostoru
téměř ve všech svých dílech, poprvé jiţ při rámování nástropní malby Františka Karla
Palky nad kruchtou v chrámu sv. Mikuláše v Praze, kterému nelze z hlediska iluzivního
pŧsobení nic vytknout. Tato konstrukce byla zjednodušena pouze jednou pohledovou
osou, s níţ malíř musel počítat. Během svého ţivota vytvořil několik iluzivních kupolí,
přičemţ kaţdou z nich doplňuje i figurální sloţka. První z nich, kupole na klenbě
v kostele sv. Ducha v Libáni z roku 1755, je zaloţena na středové kompozici, stejně
jako kupole v kostele Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří a v kostele
sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. Obvod kupole v Libáni rámuje balustráda, která se nachází
i po obvodu okulu, prŧhledu do nebe. Do středu se sbíhají sloupy i pilastry, stěnu
prolamují okna a arkádové prŧhledy. Figurální seskupení umístěné na hnědých mracích
částečně překrývá okulus i architekturu kupole. Mezi lety 1752 aţ 1760 sklenul kupoli
v kostele Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří, která vytváří fiktivní prostor
mezi sloupy po svém obvodu pro odehrávání figurálních scén. Zde jiţ Hager pouţívá
kazetovaný pás kolem středové malby s Pannou Marií, který často klade po obvodu
středového oválného pole, aby iluzivně prostor prohloubil. Obdobně orámoval také
výjev se světci v kupoli Kamenného sálu v Broumovském klášteře či scénu s králem
Davidem a anděly v paulánském klášteře ve Vranově u Brna. Tyto dvě kupole, v Libáni
a Klášterci pŧsobí poněkud ploše, především v porovnání s tehdejší kvadraturní
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produkcí na území Itálie. Josef Hager nepouţil radikální perspektivní zkratky, čímţ
nedosáhl iluze hloubky. Sloupy směřující ke středu jsou masivní, opticky padají dolŧ,
čímţ pak celá kupole pŧsobí tíţivým dojmem. Ostatně k vytvoření iluze je nutné
i veškeré postavy malovat z podhledu, 90 coţ se Hagerovi ne vţdy zcela dařilo. Někteří
malíři kladli figury po obvodu kupole, coţ bylo technicky jednodušší. Pokud byly
postavy umístěné zcela ve vrcholku kupole, bylo nutné jejich těla deformovat a zobrazit
v radikální perspektivní zkratce. Josef Hager si tuto práci usnadňoval či se jí zcela
vyhýbal, například v Klášterecké kupoli ve střední části je v oválném rámu scéna
s Pannou Marií, jiţ znázornil zcela en face. V Libáni je figurální skupinka semknutá
a zasazená do oblak. U jejích postav se Hager sice pokusil o znázornění podhledu,
ten ale pro dokonalou iluzi není dostatečný. Poslední kupoli se středovou kompozicí
realizoval Josef Hager na sklonku svého ţivota na plackové klenbě kostela sv. Vojtěcha
ve Vejprnicích u Plzně. Velmi jednoduše umístil čtyři klenební pasy vedoucí ke středu,
meziprostor vyplnil kazetami a na vrcholek nasadil lucernu. Postavy potom
do kvadratury doplnil Josef Redlmayer.
S rovným stropem pracoval malíř v kapli sv. Anny v Kašperských horách.
Nástropní malba je v současnosti ve velmi špatném stavu, kdy část barev z kupole
jiţ opadala a zbylé barvy jsou vybledlé, nicméně i tak lze vidět dobře provedenou iluzi.
Architektura v zelenavých odstínech představuje interiér chrámu s dvojicemi masivních
sloupŧ, okny a arkádami. Chrám je zaklenut jednoduchou kazetovanou kupolí členěnou
několika pásy.
Iluzivní kupoli Andrey Pozza vytvořenou v kostele sv. Ignáce v Římě (1694),
jeţ je také součástí jeho jiţ zmíněné knihy, pouţil Josef Hager jako předlohu především
při malbě kupole v knihovně bývalé piaristické koleje na Novém Městě praţském
a v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně. Nutno zmínit, ţe kromě Pozzových traktátŧ
se Josef Hager mohl seznámit s dílem umělce osobně při svém pobytu ve Vídni. Andrea
Pozzo v jezuitském kostele zhotovil na počátku osmnáctého století jednu ze svých
fiktivních kupolí, v nichţ prostor nejen prohlubuje, ale rovnou vytváří zcela novou
architekturu. V rozmělněné formě ji Josef Hager aplikoval v piaristickém knihovním
sále, kde iluzivně vytvořil druhé knihovní patro. Do výklenkŧ v tamburu kupole umístil
do polic knihy, kvadraturu doplnil o postavy alegorických putti a na svrchní římsu
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rozsadil chiaroskurové postavy. Fiktivní prostor završuje chybně nasazená lucerna.
Ve dvou bočních polích jsou prŧhledy opět do fiktivního zaklenutého prostoru
s knihami, které sice při zběţném pohledu iluzivně pŧsobí, nicméně po chvíli zkoumání
zjistíme, ţe do stran se architektura rozbíhá a reálně by takto sloupy vynášející klenby
nemohly být umístěny. Další Hagerova kupole ve stylu pozzovského ilusionismu
se nachází v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně. Oproti originálu Josef Hager vynechal
kazetování v kupoli a celkově konstrukci zjednodušil. Jako v celém kostele pouţívá
malíř na architekturu tamburu rŧţovou barvu a pro něho typický odstín barvy zelenavé.
Dalším odvětvím fikcionalismu je malba iluzivních oltářŧ, u nás oblíbená a často
uţívaná disciplína. Josef Hager navázal na produkci pozzovsky orientovaného Jana
Hiebla a na jeho iluzivní oltáře z dvacátých let 18. století. Vytvořil tak tři oltářní
architektury velkých rozměrŧ v kostelech Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří,
ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Broumově a v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
Rozměrově o něco menší iluzivní oltář vytvořil na stěně presbytáře kostela sv. Anny
ve Viţňově. Oltáře portálového typu s předsazenými sloupy po stranách jsou zakončeny
zalamovaným kladím a oltářním nástavcem. Někde pouţíval dekorativních váz,
na sokly umisťoval postavy světcŧ a do nástavcŧ chiaroskurové putti. Při malbě si opět
vypomáhal Pozzovou příručkou, a to nejen ke tvorbě architektury, ale například
i k dekoraci konchy v presbytáři. 91 Narozdíl od Andrey Pozza nepouţíval tordované
sloupy, pravděpodobně kvŧli mnohem vyšším nárokŧm na malířské schopnosti.
V oltářních architekturách se J. Hager často opakoval a nepřicházel s novými podněty.
Kdyţ zhotovoval drobnější oltáře, například do kaplí, vynechával dvojice předsazených
sloupŧ, které ale právě byly výborným prostorotvorným prvkem. Jednoduchý iluzivní
oltář zhotovil v zadním chóru kostela ve Vranově u Brna, v edikule je namalován kříţ,
po stranách dva sloupy vynášejí kladí s rozeklaným frontonem, v oltářním nástavci
je kalich v záři paprskŧ a kolem něho postavy a hlavičky bílých andělŧ. Iluzivní oltář
zhotovený do soukromé kaple Emanuela Arnošta z Valdštejna místo sloupŧ obsahuje
pilíře, je zdobený volutami a ve svém vrcholku nese bílou kartuši se jménem boţím
JHVH v hebrejštině. Dvě podobné oltářní architektury zhotovil v kostele Nejsvětější
Trojice v Drahobudicích a v zámecké kapli v Bečvárech.
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Obdobné typy oltářních architektur maloval Hagerŧv současník Josef Kramolín,
například v kostele sv. Máří Magdaleny v Holanech, v kostele sv. Šimona a Judy
ve Štětí či v kostele sv. Petra a Pavla v Úštěku.92

4. Divadelní výtvarná činnost93
Počátky inklinace ke scénografické tvorbě se pravděpodobně u Josefa Hagera
objevily uţ během učení u Jana Karla Kováře, 94 který začleňoval dekorativní
architekturu v rámci svých nástěnných maleb poměrně často. Později, po smrti svého
učitele odešel J. Hager do Vídně, kde se učil u Antonia d´Agostiniho, který dle záznamu
ve schwarzenberských archivech pracoval roku 174495 pro divadlo v Krumlově,
za coţ byl odměněn 69 zlatými a 32 krejcary. 96 Antonio d´Agostini později zřídil hradní
divadlo v Praze připravované k příleţitosti korunovace Marie Terezie roku 1743,97
na jehoţ výbavě se podílel roku 1754 i Josef Hager, který zhotovil dva prospekty a pět
sufit. Dále vymaloval i poprsníky a stěny divadelních lóţí. Za tuto práci dostal
zaplaceno 400 zlatých.98 Hradní divadlo umístěné „v menší míčovně za Jelením
příkopem východně od Prašného mostu“ vyhořelo roku 1757.99
Další informací vztahující se ke scénografii je zpráva, ţe se Josef Hager podílel
na výzdobě divadla na zámku v Jincích, které bylo postavené ze dřeva před rokem 1760
Františkem Adamem Vratislavem z Mitrovic.100
Roku 1764, kdy Josef Hager pobýval v Broumově, zřídil gymnazijní
benediktinské divadlo umístěné v jednom ze sálŧ broumovského kláštera, které
vyhořelo 13. července 1684. O mnoho desetiletí později ho nechal opravit opat
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Fotografie viz. diplomová práce Magdy Rendlové. RENDLOVA 2006.
Otázce historie českého divadla se věnoval především Jiří Hilmera, historik umění a specialista na
scénografii a divadelní tvorbu. HILMERA 2007, HILMERA 2013. Na výtvarníky pracující v divadle
v Kotcích se zaměřil historik umění Pavel Preiss, PREISS 1992, 33–42. O Hagerově scénografické tvorbě
psala roku 2011 Johana Krŧfová v rámci své diplomové práce na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze s názvem Scénické návrhy doby vrcholného baroka ve veřejných sbírkách České
republiky. Z dalších autorŧ zmiňujících Josefa Hagera v souvislosti se scénografií lze jmenovat: MAREŠ
1924, 490–492; PORT 1932, 91–92; SEKYRKA 1997, 90; PREISS 1999a, 243–244; BARTŦŠEK 2010, 88,
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Friedrich Grundmann,101 k čemuţ si vybral Josefa Hagera. Divadlo naneštěstí v roce
1779 vyhořelo102 a znovu ho jiţ neobnovili, především z dŧvodu „vydání královského
dekretu z 19. října 1768, který zakazoval provádění komedií a podobných kousků
ve všech latinských školách.“ 103
Po návratu malíře z Broumova, kde kromě divadla vyzdobil také kamenný sál
v broumovském klášteře a zhotovil nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla, došlo
k vyjednávání

ohledně

zařízení

divadla

v Českém

Krumlově.

Dochovala

se korespondence mezi Johannem Marchandem a kníţetem Josefem Adamem
ze Schwarzenberga. 104 Ze dne 12. prosince 1765 pochází dopis, ve kterém J. Marchand
doporučuje J. Hagera jako zkušeného malíře, který jiţ vymaloval divadlo praţské
i dráţďanské. Malíř se nabídky aktivně ujal, a aby mohl zhotovit návrhy na výzdobu
divadla, chtěl se do Českého Krumlova vypravit, divadlo si prohlédnout a zároveň
prodiskutovat s kníţetem jeho představy. Přišla odpověď, ve které je jménem kníţete
sděleno, aby J. Hager přijel nejpozději 19. prosince, jelikoţ kníţe odjíţdí následující
den do Třeboně. Malíř se ihned sbalil, a přestoţe zpráva dorazila do Prahy teprve
16. prosince, stihl ještě kníţete v Krumlově a o divadle s ním mluvil. Dne 5. ledna
poslal agent Marchand knířeti ze Schwarzenberga tři Hagerovy návrhy na portál, pokoj
a sál a sdělil mu, ţe na dalších dekoracích malíř pracuje. Udal i celkovou částku včetně
barev a pomocníkŧ, kterou bude malíř za svou práci poţadovat, coţ bylo 4000 zlatých.
O deset dní na to přišla odpověď od kníţete, ţe zakázku dostali malíři z Vídně, kteří
nabídli zhotovit dekoraci krumlovského divadla za 2000 zlatých. 105 Sice si Jan Wetschel
a Lev Merkl za výzdobu řekli niţší částku, ta se ale nevztahovala na ubytování, plátno,
pomocníky, a truhláře, které hradila a zajišťovala kníţecí správa.106 Je tedy otázkou,
zdali by Hagerova nabídka nevyšla příznivěji. Kníţe se tázal, kolik J. Hager ţádá
za cestu do Krumlova a za tři zaslané návrhy, na coţ odpověděl 18. ledna J. Marchand,
ţe malíř si sám cenu určit nechce a proto navrhuje, aby dostal 24 dukátŧ. Zároveň
zmiňuje, ţe včera jiţ odeslal další dva návrhy nádvoří a chrámu a ţe toho dne obdrţel
od J. Hagera návrh města a vězení. Korespondenci završuje poslední dopis ze dne 22.
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Opatem byl v letech 1751–1772. RŦŢIČKA 1847, 760.
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REMEŠ 2013, 55.
104
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ledna 1766, kdy kníţe Josef Adam ze Schwarzenberga posílá malíři 24 dukátŧ a jeho
dva návrhy, které mu byly zaslané 17. 1. 1766.107
O malířově činnosti jakoţto divadelního dekoratéra v opeře v Dráţďanech máme
jedinou zmínku, a to z roku 1769 o zaplacení cestovného Hagerovi, Janu Wetschelovi
a Gottliebovi Kastenauerovi. 108 O jeho činnosti zde další informace nejsou. Lépe jsme
zpraveni o jeho tvorbě pro praţské divadlo v Kotcích na Starém Městě praţském,
z něhoţ se dochoval inventář z roku 1781.109 Tento soupis „spojuje s jeho jménem
dekoraci nádvoří s osmi kulisami a dvěma prospekty, německý vojenský tábor, zahradu,
modrý sál, chrám, vězení, římský stan, římské ležení, ulici, pokoj, les, prospekt moře
a portál s městským znakem „složený z pěti částí“, tedy vesměs dekorace známé
z obvyklého repertoáru barokní scénografie.“110 Pro divadlo v Kotcích pracoval také
Josef Redlmayer, jehoţ díla jsou v inventáři zaznamenána také, ale ovšem v niţším
mnoţství. Nicméně od Redlmayera máme dochováno více kresebných návrhŧ.
Josef Hager

také pracoval jako

scénograf pro divadelní

společnost

F. A. Göttersdorfa,111 v praţské divadelní ročence je uveden v letech 1778–78.112 Malíř
byl ve své době určitě zkušeným dekoratérem divadel, dokládá to právě mnoţství
realizací a také skutečnost, ţe se cítil dostatečně jistý na to, aby zhotovil veškerou
výbavu českokrumlovského divadla.113 Do dnešních dnŧ se z Hagerových divadelních
návrhŧ dochovala pouze jediná lavírovaná perokresba glorietové brány s prŧhledem
do zahrady (viz. katalog děl).
Josef Hager maloval v tradici rodiny Galli–Bibiena, při svém učení u Antonia
d´Agostini se měl moţnost setkat právě s díly příslušníka této rodiny Antonio Galli–
Bibieny. 114 Tato rodina italských divadelních výtvarníkŧ, kteří pracovali také
za hranicemi své rodné země, měla velký vliv na tehdejší tvář barokních jevišť.
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5. Objednavatelský okruh
Josef Hager dostával zakázky převáţně od církevních řádŧ či duchovních,
nicméně mezi objednavateli se nacházejí i přední šlechticové své doby. Pouze
výjimečně však víme, proč si tehdejší objednavatelé zvolili pro výmalbu svých klášterŧ,
kostelŧ či zámkŧ Josefa Hagera, ve většině případŧ se ale mŧţeme jen domnívat
a zŧstáváme u pouhých spekulací. Předpokladem šíření Hagerova díla v Praze je obecné
povědomí objednavatelŧ o místních umělcích a rozhodování se na základě vlastního
spatření jiţ uskutečněných realizací.
Malíř pracoval pro řád benediktinŧ v Praze na Břevnově a později i v Broumově,
čímţ navazuje na činnost svého učitele Jana Karla Kováře, který pro tento řád pracoval,
a tudíţ sem mohl malíře doporučit. V druhé polovině 18. století se rozhodli servité,
piaristé a karmelitáni nechat vymalovat své klášterní knihovny, k čemuţ byl Josef
Hager zvolen. Také byl vybírán pro malbu iluzivních architektur a dekorativních prvkŧ,
například pro řád Milosrdných bratří vymaloval presbytář v kostele sv. Šimona a Judy
a pro augustiniány klenbu kostela sv. Václava na Zderaze. Nedaleko kláštera
Milosrdných bratří uskutečnil zakázku pro řád cyriakŧ, jimţ vymaloval refektář dnes
nedochovaného kláštera. V celkovém souhrnu vyplývá, ţe většina realizací pro kláštery
proběhla v Praze, výjimku tvoří pouze benediktinský klášter v Broumově a paulánský
klášter ve Vranově u Brna.
Více víme o objednavateli výmalby kostela Panny Marie Utěšitelky v Klášterci
nad Ohří. Z korespondence mezi místním farářem Josefem Arnoštem Hüttelem a jeho
bratrem Sigismundem, strahovským premonstrátem, vyplývá, ţe pŧvodně ţádal
klášterecký farář svého bratra o zprostředkování malířské výzdoby kostela Panny Marie
Utěšitelky se Siardem Noseckým. K tomu ovšem nedošlo buď z dŧvodu časového
vytíţení malíře kvŧli realizaci jiných zakázek či ze zdravotních dŧvodŧ. 115 Místo něho
byl doporučen právě Josef Hager, jehoţ práce v Klášterci nad Ohří je doloţena dalším
dopisem. 116
Pouze v jediném případě pracoval Josef Hager na výzdobě v soukromém domě.
Emanuel Arnošt hrabě z Valdštejna (1716–1789) byl velmi vzdělaným církevním
hodnostářem, jehoţ měl v oblibě i papeţ Benedikt XIV. Studoval teologii a práva
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v Římě na Collegium Germanicum a zde byl také roku 1741 vysvěcen na kněze
samotným papeţem. V roce 1759 byl jmenován šestým litoměřickým biskupem a o rok
později se do Litoměřic přestěhoval. 117
U některých kostelŧ si nejsme jisti, zda na výběru malíře má zásluhu spíše
donátor stavby či místní farář nebo zdali k výběru malíře docházelo v součinnosti těchto
dvou. Nicméně vzhledem k tomu, ţe malíře platil donátor, přikláněla bych se spíše
k němu. Například v kostele sv. Ducha v Libáni byl tehdy farářem František Vogel
a donátorem František Jindřich Schlik. 118 Na Schlikovském panství se nachází také
kostel Povýšení sv. Kříţe v Ostruţnu u Jičína, jehoţ donátorem byl František Josef
Schlik.119 Další šlechtic, František Václav hrabě z Vrtby donoval stavbu a výzdobu
kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích.
Za prestiţního objednavatele lze povaţovat Metropolitní kapitulu u sv. Víta.
Nejsou známy ţádné okolnosti, proč právě Josef Hager byl vybrán v prŧběhu let
na realizaci tří zakázek, nicméně nabízí se spojitost s kaplí v soukromém domě
Emanuela Arnošta z Valdštejna, který byl jednu dobu kanovníkem metropolitní kapituly
a také generálním vikářem arcidiecéze a mohl Josefa Hagera jako malíře doporučit.120
Mezi realizace profánního charakteru patřily dvě zakázky od předních šlechticŧ
své doby, kteří nechali Josefa Hagera podílet se na výzdobě svých zámkŧ. V roce 1771
pracoval pro Františka Antonína Nostitze na měšickém zámku, kde se tehdy setkávali
učenci a aristokracie a jako vychovatel Nostitzových synŧ zde pŧsobil Josef Dobrovský.
F. A. Nostitz byl státním úředníkem, velkým vlastencem a zastáncem českého jazyka.
Výzdoba hlavního sálu na zámku v podstatě přenáší Piranesiho rytiny na stěny
místnosti, je moţné, ţe s tímto námětem přišel objednavatel a konkrétní rytiny si přivezl
z Itálie. O tři roky později maloval Josef Hager, tentokrát jiţ se svým druhem Josefem
Redlmayerem na zámku Gideona Ernsta von Laudona v Bečvárech. 121 Významný
vojevŧdce se zúčastnil války proti Prusku a také bojoval s Turky.
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6. Katalog děl
6. 1. Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze
Datace: 1752–1760
Literatura: MEUSEL 1778, 49; DLABACŢ 1815, 547; RIEGER 1863, 573; SCHOTTKY
1832, 70; EKERT 1883, 182, 185; JIŘÍK 1896, 736; MÁDL 1896, 18–24; MATĚJKA 1900,
271–272; BERGNER 1913, 54; KUCHYNKA 1917, 165–166, 167 (obr. 44), 172–174, 173
(obr. 48), 175 (obr. 49); KUCHYNKA 1923, 243–245; THIEME/BECKER 1923, 469–470;
TOMAN 1936, 175, 508; BLAŢÍČEK 1948, 53; PÁNKOVÁ 1956, 166–167, 170, pozn. 11;
NEUMANN 1969, 206; BLAŢÍČEK 1971, 160 (obr. 137), 175; ROLLOVÁ 1973, 118, 122;
BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 287; STURM 1979, 512; POCHE 1985, 65; PREISS
1989, 777; PREISS 1992, 36, 38; MUCHKA 1992, 8 (obr.), 16, 17; ŠRONĚK 1995, 239;
PREISS 1999a, 118, 144 (obr.), 147 (obr.), 149 (obr.), 153 (obr.), 156 (obr.), 160, 161
(obr.); Velký slovník naučný 1999, 94; LINDAUROVÁ/BERGER 2003, 117; HILMERA
2007, 221; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; BONĚK 2012, 142; HILMERA 2013,
252.

První nám známou realizaci uskutečnil Josef Hager kolem svých pětadvaceti let,
v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, kde pracoval jakoţto pomocník mistra. Výmalba
východní části velkého jezuitského kostela byla svěřena Františku Karlu Palkovi,
o čemţ jsme zpraveni ze stíţnosti podané malostranským malířským cechem. Místním
malířŧm se nelíbila přítomnost cizího umělce, jehoţ vybrali jezuité ke zhotovení
velkých nástěnných maleb. Z roku 1736 pochází privilegium dané císařem Karlem VI.
praţským cechŧm, které je mělo chránit před konkurencí cizích malířŧ. Ti nemohli
svobodně tvořit, aniţ by byli s cechem domluveni nebo neměli ochranný dekret císaře
či místodrţitele.122 Malíři Menšího města podali na Františka Palka stíţnost, v níţ jsou
zmíněna i jména spolupracujících malířŧ Josefa Hagera a Josefa Redlmayera, přičemţ
poukazují na Redlmayerovo nedokončené učení. 123 Ze dne 8. 11. 1753 pochází
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MÁDL 1897, 18–19.
Tuto stíţnost publikoval ve zkrácené verzi MÁDL 1897, 19; zmínil ji KUCHYNKA 1917, 165;
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Uloţeno v Archivu Národní galerie v Praze, fond Praţská malířská bratrstva, sign. AA 1218a/49. Tato
stíţnost nedatována.
„...Denmach sich ereugner daß ein gewisser frembter Mahler Nahmens N. N. Balco alhir in der
Königlichen Glein Stadt Prag Berreyts über eine Jahresfrist sich aufhaltet, welcher in der Neuen Kirchen
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rozhodnutí Magistrátu zakazující Františku K. Palkovi pod pokutou pokračovat v další
tvorbě, dokud se nevyrovná s malířským cechem. 124 Spor byl nakonec ukončen
odchodem malířŧ z Prahy. „Palko byl vázán povinnostmi v Sasku a Lužici, patrně
zakázkami jeho dočasný malostranský pobyt předcházejícími. Směřoval sem i Hager
ať spolu s ním anebo na svůj vrub.“125 Podle zápisu ve stíţnosti malostranských malířŧ
byla jiţ zhotovena velká část plánovaných maleb, podle čehoţ se většina dějepiscŧ
umění dále domnívala, ţe nástěnné malby ve východní části chrámu byly hotovy před
odchodem malířŧ z Prahy a ti se sem vrátili vymalovat fresku sv. Cecílie aţ roku 1760.
Tento omyl opravuje Pavel Preiss roku 1999 na základě pramene Litterae annuae,
výročních zpráv jezuitské provincie v Čechách, kde jsou zaznamenány fáze výzdoby
chrámu.126 V roce 1753 byla hotova výmalba lucerny a jedné čtvrtiny kupole, větší část
byla vymalována následujícího roku. Další záznam pochází z roku 1756, kdy byla
výzdoba kupole jiţ ukončena. K výmalbě tří konch taktéţ ve východní části chrámu
došlo roku 1757. Následují zprávy o výzdobě kaplí a dalších prostor chrámu. 127
Z malířŧ zde ještě pracovali Josef Kramolín a Jan Lukáš Kracker, jenţ je autorem
nástěnné malby klenby v hlavní lodi. František Karel Palko se se svými pomocníky
vrátil do kostela sv. Mikuláše ještě jednou v roce 1760, kdy vymalovali klenbu
nad kruchtou a vedlejší místnost.128

St. Nicolaij in dem Profeshaus der Societat Jesu die Völlige fresco Mahllerey Verstaortirter
zu Verfertigen in begriff ist, auch schon bereyts einen grossen Theill derselben verfertiget hat, sambt
seinem zwey gehilfen als Joseph Hager und Joseph Redlmeyer, welcher letzterse zwar auf der alten Stadt
bey dem Herren Müller in der Lehr angenohmen, aber seine LehrJahr nicht ausgestanden weter freu
gesprochen worden...“
124
„...Als ist dem beklagten das mahlen unetr 100 Ducaten Straff in solang untersaget worden, bis er sich
mit den beschwehr führenden Confraternität abgefunden haben wurde.“ Celý záznam PÁNKOVÁ 1956,
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6. 1. 1. Výmalba východní části chrámu
Ve východní části chrámu mistr se svými pomocníky vymaloval tři konchy,
první nad hlavním oltářem a další dvě nad oltáři bočními. V kupoli je vymalováno
Oslavení sv. Mikuláše.129 Koncha nad hlavním oltářem znázorňuje anděly a několik
ţenských postav, jsou to čtyři ctnosti – Víra, Naděje a Láska.130 Tato nástěnná malba
spolu s ostatními v konchách byla poškozena zatékáním, ale především špatnou
technologií restaurování, které provedl malíř Vojtěch Bartoněk a jeţ mělo drtivé dopady
na stav maleb.131 V pozadí za anděly a ctnostmi jsou bílá oblaka, převáţně je však
prostor vyplněn kazetováním, v Hagerově tvorbě dále opakovaným. Například
kazetováním Josef Hager pokryl konchu nad hlavním oltářem kostela Povýšení
sv. Kříţe v Ostruţnu u Jičína.
Koncha na severní straně nad bočním oltářem Navštívení Panny Marie zobrazuje
Alegorii na misijní pŧsobení, uprostřed trŧní na oblacích Panna Maria, ve spodní části
jsou rozmístěni jezuitští světci. Vedle svatého Ignáce z Loyoly klečí svatý František
Borgiáš, poblíţ jsou vyobrazeni dva ze tří Japonských mučedníkŧ.
Naproti na jiţní straně stojí oltář věnovaný smrti sv. Josefa, tento světec
se objevuje i ve freskové výmalbě konchy, jejíţ téma je věnováno jezuitské péči o bliţní
od dětství po opuštění našeho světa. Ve vrcholku malby mezi oblaky a dvěma anděly
je sv. Josef s Jeţíškem. Pod ním leţí Josefovy atributy – tesařské náčiní a rozkvetlá hŧl.
Spodní část ukazuje péči jezuitŧ o bliţní. Po pravé straně z pohledu diváka jezuité
ţehnají malé dívce, poblíţ sedí chudobná ţena s dítětem. Za nimi tvoří pozadí iluzivní
malba chrámové architektury. Po levé straně konchy jezuita ošetřuje nohu staršího muţe
a další je nakloněn nad loţem s nemocnou ţenou, nad níţ anděl přidrţuje kříţek.
Největší realizací Františka Palka v kostele sv. Mikuláše byla fresková výzdoba
kupole. Nebeské Oslavení sv. Mikuláše zobrazuje světce v pokleku s pohledem
upřeným ke Kristu. Syn Boţí s kříţem poukazuje pravou rukou na model chrámu,
symbolu církve, který doplňují další atributy papeţství. Bŧh Otec vznášejíc se nad
sv. Mikulášem dotváří trojúhelné seskupení postav. V kupoli je rozmístěno velké
mnoţství figur, vyobrazeni jsou zde apoštolové, západní Otcové a andělé. Rámec malby
129

O podílu Josefa Hagera a Josefa Redlmayera soudí BLAŢÍČEK 1971, 175. „Palko tam vystupuje hned
se dvěma pomocníky Hagerem a Redelmayerem, kteří provedli zejména iluzivní architektonické rámce
jeho figur v oblacích...“
130
PREISS 1999a, 146.
131
PREISS 1999a, 141.
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tvoří balustráda střídaná vystupujícími balkónky, pilastry a vázami s bohatými
květinami či plaménky. Iluzivní architektura je pokryta volutami, vavřínovými věnci
a medailony s drobnými výjevy. Rudolf Kuchynka se domnívá, ţe autorem této
balustrády by mohl být Josef Hager. 132 K autorství dekorativního pásu dodává Pavel
Preiss, ţe „při díle byli malíři zvyklí divadelní, jevištní práci.

133

a zdŧvodňuje

to bohatstvím a přebujelostí motivŧ, kdy celek pŧsobí spíše „kašírovaně“ neţ celistvě. 134

6. 1. 2. Výmalba klenby nad kruchtou
Roku 1760135 Josef Hager spolupracoval v chrámu sv. Mikuláše s Františkem
Karlem Palkou znovu. V literatuře dříve připisovali chybně autorství celé nástěnné
malby nad kruchtou Hagerovi.136 Výjev znázorňuje sv. Cecílii v oblacích spolu s anděly
hrajícími na rozličné nástroje, skupinu rámuje iluzivní architektura namalovaná Josefem
Hagerem. [1] Figurální část zhotovil schopnější malíř František Karel Palko.
Svatá Cecílie, mučednice ţijící ve třetím století, bývá jakoţto patronka
chrámové hudby a zpěvákŧ znázorňována nad varhanní kruchtou poměrně často.
František Karel Palko zobrazil sv. Cecílii hrající na varhany v doprovodu andělŧ.
Prostor nad kruchtou Hager vyplnil iluzivní architekturou s mohutnými pilíři
a kanelovanými sloupy. Místo stropu fiktivní místnosti namaloval prŧhled do nebe
rámovaný balustrádou a vyplněný Palkovou malbou svaté Cecílie. Palko umocnil dojem
hloubky umístěním oblak s andělem blíţe k divákovi, zčásti překrývající architekturu.
Iluzivní architektura je prolomena na dalších dvou místech po stranách s iluzivními
balkony a drobnými postavami andílkŧ. Na čelní straně mezi sloupy taktéţ prosvítá
nebe. Hager uţívá tmavých barev, hnědá a šedá se prolínají se světlejší barvou imitující
zlacení. Prohýbáním a římsováním autor oţivuje dynamiku stavby. Iluzi prostoru
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KUCHYNKA 1923, 243.
PREISS 1999a, 154.
134
Ibidem, 154.
135
Do roku 1760 datuje fresku sv. Cecilie Dlabacţ, zdroj informace neuvedl. DLABACŢ 1815, 547.
V další literatuře je datace opakována.
136
Jako první takto uvedl MEUSEL 1778, 49. „...in der Nicolaikirche der kleinern Stadt Prag eine heil.
Cäcilia über dem Musikalischen Chor 1760“ Dále celou fresku připsal Hagerovi DLABACŢ 1815, 547;
EKERT 1883, 185; JIŘÍK 1896; MÁDL 1897, 21. Schottky mluví v souvislosti se sv. Cecilií o obou
autorech, SCHOTTKY 1832, 70. Roku 1923 Rudolf Kuchynka ukončuje nejasnosti a jako autora určuje
Františka K. Palka, jako dŧvod udává kvalitu figurální části fresky, styl malíře, dále se opírá o zprávu
Jana Quirina Jahna, Palkova současníka. KUCHYNKA 1917, 172; KUCHYNKA 1923, 244.
133
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se malíři podařilo vytvořit přesvědčivě. Nutno poznamenat, ţe pohled na kruchtu bývá
z jedné strany, čímţ měl autor tvorbu perspektivního prŧhledu usnadněnou.
Inspiraci svatou Cecílií Josef Hager pouţil při výmalbě kostela v Bezně o čtyři
roky později. Nad kruchtou vymaloval hudoucí anděly, z nichţ jeden hraje na varhany.
Anděl hrající na varhany a druhý muzicírující anděl velmi připomínají Palkovo
provedení. Podrobněji u katalogového hesla Kostel sv. Petra a Pavla v Bezně.
Vedle varhanní kruchty v jihozápadním rohu chrámové stavby nad kaplí svaté
Anny se nachází místnost se stropem vymalovaným Františkem Karlem Palkou. Strop
je rozdělen na dvě klenební pole. V oválném poli malíř znázornil Pannu Marii se svými
rodiči. Dominantní postavou je svatá Anna, před níţ pokleká Panna Marie. Svatý
Jáchym jako stařec posazený na nejniţším stupni schodŧ vzhlíţí ke své dceři a nad
ní se vznášejícím andělŧm. Do druhého oválného pole malíř zasadil Davida hrajícího
na harfu. Z oblak se vynořuje archa úmluvy, nad níţ jsou dva andělé. Jeden z nich drţí
knihu s nápisem MISERERE MEI DEUS Psal. 50, na nějţ David upíná svŧj zrak. Celý
výjev je doplněn iluzivní architekturou v pozadí. Obě oválná pole jsou rámována bohatě
dekorovaným pásem s iluzivními nikami, v nichţ jsou vsazeny vázy s květinami.
O Hagerově participaci na výzdobě této místnosti se literatura nezmiňuje.137
Josef Hager dekoroval v téţe době západní stěnu chrámu okolo hlavního
vstupu.138 Malbou iluzivně prohlubuje prostor, portál rámuje a umocňuje jeho vzezření.
Nad vstupem navazuje rozeklaný tympanon, ve středu s medailonkem sv. Mikuláše, nad
ním se vznášejí andílci s jednotlivými atributy – tiárou a ţezlem. Další dva andílci
přidrţují kartuši ve vrcholu nástěnné malby s monogramem AMDG (Ad Maiorem Dei
Gloriam). Uţita je šedozelená barva pro znázornění architektury a rŧţová vyplňuje
zbylý prostor. Kombinace těchto dvou barev je v chrámu na několika dalších místech,
především na stěnách bočních kaplí.

137

U výjevu se svatou Annou, Jáchymem a Pannou Marií Pavel Preiss poznamenává, ţe dekorativní pás
po obvodu fresky maloval Redlmayer. PREISS 1999a, 158.
138
KUCHYNKA 1923, 245.
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6. 2. Kostel sv. Ducha v Libáni
Datace: 1755
Literatura: TOMAN 1936, 175; VOJTÍŠEK 1947, 20; BLAŢÍČEK 1971, 175; ROLLOVÁ
1973, 118, 122, 124; BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 287; POCHE 1978, 231; POCHE
1988, 556; PREISS 1989, 777; ŠRONĚK 1995, 239; PREISS 1999a, 242; BÍLEK 2005, 72;
HILMERA 2007, 221; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; URBANOVÁ 2010, 33, 68
(obr.); HILMERA 2013, 252.

Jednolodní kostel sv. Ducha se nachází v Libáni, městečku vzdáleném sedmnáct
kilometrŧ jihozápadně od Jičína. O tomto jednolodním kostele s kříţením, který
je sklenut plochou kupolí a plackovými klenbami není v literatuře mnoho informací.
František Vojtíšek roku 1947 v publikaci Z kronik města Libáně píše, ţe kostel byl
postaven v letech 1753–1756 na místě dřívější kaple a jako stavitele mylně uvádí Josefa
Hagera, architekta a malíře. Dále poznamenává, ţe primátorem města byl v té době
Václav Kroupa.139 F. Vojtíšek se zmiňuje o opravě kostela sv. Ducha po povodni roku
1926, kdy „byl opraven vně i uvnitř“.140 Karol Bílek v Malých dějinách Libáňska
vydaných roku 2005 zmiňuje patrona kostela hraběte Františka Jindřicha Schlika, který
poloţil základní kámen a Jana Františka Vogela, faráře v Libáni v letech 1751–1790.141
Jako architekty uvádí Františka Ignáce Pree a Ignáce Jana Palliardiho. K. Bílek
se přiklání k autorství F. I. Pree, jelikoţ Palliardimu bylo v době stavby pouze 16 let.
F. I. Pree zemřel roku 1755, tudíţ dle K. Bílka dokončil stavbu Josef Hager.142
V publikaci Umělecké památky Čech zmiňují autory oba s tím, ţe jim bývá stavba
připisována (F. I. Prée, I. Palliardi). 143 Není to ojedinělé, ţe autoři Josefu Hagerovi
chybně připisovali kromě malířské výzdoby i stavbu díla. Avšak signatura Josefa
Hagera, jenţ se podepisoval jako pict. et arch. poukazovala především na jeho primární
specializaci, kterou byla malba architektur, nikoli na autorství stavby. V kostele
sv. Ducha se malíř podepsal do kartuše pod evangelistu sv. Lukáše: Jo: Haager Pict:
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VOJTÍŠEK 1947, 20.
VOJTÍŠEK 1947, 59.
141
Pod kruchtou je namalován v kartuši nápis: PRAESENS ECCLESIA SPIRITVI SANCTO PARACLITO
DICATA NOVITER EXSTRVCTA EST SVB FRANCISCO VOGL VICARIO FORANEO ET CVRATO LIBANAE.
Překlad: Nynější kostel svatého Ducha Utěšitele byl vysvěcen a nově vystavěn za Františka Vogela,
biskupského (okresního) vikáře a faráře libáňského.
140

142
143

BÍLEK 2005, 71–72.
POCHE 1978, 230.
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et Arch: 1755. Pod evangelistu sv. Jana připojil svou signaturu i restaurátor maleb
H. A. Joukl Renov. A. D. 1906. Hynek Alois Joukl se narodil 23. června 1862 v Praze
a zemřel 6. 12. 1910 tamtéţ, byl malířem obrazŧ v kostelích, portrétŧ, studoval
na Akademii umění v Praze a kromě malířství se věnoval také entomologii.144
Restauroval také nástěnné malby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v nedalekých
Slatinách u Jičína. Zde byly malby poškozeny navíc zatékáním vody kvŧli špatnému
stavu střechy. Hynek A. Joukl tvrdil, ţe přemalbu v kostele ve Slatinách provedl přesně
podle pŧvodních maleb a ţe pořídil i kopie a fotografie, které ale jak uvádí Daniela
Urbanová, se dodnes nezachovaly. Restaurování slatinského kostela v 90. letech
20. století přineslo o Jouklově přemalbě jiné poznatky v tom směru, ţe malíř
na některých místech malbu změnil a přicházel se svou vlastní invencí. 145 Tento příklad
je i informací o kostele sv. Ducha v Libáni, kde od Jouklova zásahu nástěnné malby
nebyly znovu restaurovány. Rozsah Jouklových přemaleb by mohl být zjištěn
při restaurátorském prŧzkumu. Ostatně malby by jiţ bylo zapotřebí opravit. Defekty
se nacházejí především v kupoli, kde se odlupuje malba na obličejích postav, ale dále
i na výjevu se křtem Krista a na dalších místech. Barvy také časem ztratily svou
pŧvodní pestrost a zešedly.
Na klenbě presbytáře je znázorněna scéna obětování, u něhoţ jsou přítomni
Mojţíš s Áronem, klečící ţena a další postavy v pozadí a také u stanŧ.146 Mojţíšovi
oblečeném v hnědém rouchu vycházejí z hlavy dva paprsky světelné záře. Áron, který
je zobrazený jako postarší muţ, má na krku zavěšený efodem, neboli zlatou destičku,
v níţ je dvanáct drahých kamenŧ, které představují dvanáct izraelských kmenŧ. 147 Také
drţí kadidelnici, z níţ se uvolňuje vŧně. Tato scéna by pravděpodobně mohla mít svŧj
pŧvod ve třetí knize Mojţíšově Leviticus 9.
Na klenbě je vymalován tambur, který díky figurální scéně a oblakŧm navozuje
dojem kupolovitého uzavření prostoru, ačkoli samotná kupole zde chybí. [2] Obvod
tamburu lemuje balustráda střídaná vystouplými volutami a vázami. Plášť tamburu
je prolomen čtyřmi arkádovými otvory, mezi nimiţ se nacházejí čtyři obdélná okna.
Tambur ukončuje balustráda. Z otvoru, který skýtá vynechání kupole, by bylo moţné
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TOMAN 1936, 442.
URBANOVÁ 2010, 32.
146
Klečící ţena by mohla být Áronovou sestrou Mirjam, která je také přeobrazem Panny Marie. ROYT
2006, 48.
147
ROYT 2006, 47.
145
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vidět do nebe, nicméně prostor je vyplněn holubicí Ducha svatého obklopeného září,
hnědavými oblaky a figurální scénou, která částečně překrývá i část tamburu. Figurální
seskupení představuje opět zápalnou oběť, při níţ je přítomen v královském rouchu král
David, na oblacích sedí sv. Petr, další postavy a putti.
Ve čtyřech cviklech pod kupolí se nacházejí postavy evangelistŧ, přičemţ
obličejový typ sv. Lukáše se podobá ztvárnění sv. Josefa v kapli Emanuela z Valdštejna
na Hradčanském náměstí.
Z kaţdé strany na kupoli navazuje klenební pole, jejichţ ústřední téma je stejné,
zobrazují křest. Klenební pole blíţe k presbytáři vyplňuje Křest Krista v řece Jordánu,
[3] druhá scéna zobrazuje svatého Filipa, kterak křtí etiopského dvořana. [4] Scénu
se křtem Páně zasadil malíř do přírody se skálou, stromy, rákosem a řekou členěnou
ostrŧvky. Výrazně středovou kompozici určuje skupinka s Kristem, sv. Janem Křtitelem
a vznášejícím se andělem. Jan Křtitel stojící na ostrŧvku Křtí Krista. Statný muţ
se svatozáří a rounem kolem pasu je částečně oblečen v červeném šatu a drţí kříţ, který
obmotává páska s nápisem ECCE AGNUS DEI. Nápis upomíná na slova Jana Křtitele,
jenţ po spatření Jeţíše řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“ (J 1, 29).
Beránek také sedí u Janových nohou. Krista malíř zachytil v pozici, kdy se vznáší nad
vodou, v níţ má ponořenou jen spodní část pravé nohy. Částečně je zahalen rouškou,
kterou přidrţuje anděl nad Kristem.148 Nad Jeţíšem se otevřelo nebe, z něhoţ vychází
záře zlatých paprskŧ. Uprostřed ní se vznášejí dva andílci, z nichţ jsou znázorněné
pouze jejich hlavy s křidélky. V pozadí na druhé straně řeky stojí město Jeruzalém.
Biblický příběh ve Skutcích apoštolských (Sk 8, 26–39) vypráví o svatém
Filipovi, 149 který se na pokyn anděla vydal na cestu z Jeruzaléma do Gazy. Cestou
potkal etiopského dvořana, správce pokladŧ etiopské královny, jenţ se právě vracel
po vykonané pouti do Jeruzaléma. Dvořan ve svém voze četl proroka Izaiáše. Filip
se k vozu přiblíţil a dotázal se, zdali rozumí tomu, co právě čte. Dvořan odpověděl,
ţe nikoli a pozval sv. Filipa k sobě do vozu, aby mu písmo interpretoval. Filip
dvořanovi vyloţil pasáţ z písma, vysvětlil, ţe mluví o Kristu a zvěstoval
mu ho. Pokračujíce v cestě narazili na vodu, etiopan se dotázal, co mu brání, aby byl
pokřtěn. Zastavili vŧz a Filip dvořana pokřtil. Tento moment je zachycen na klenebním
148

„Od 5. a 6. století asistují při křtu Kristově jeden nebo dva andělé, kteří nesou bílé roucho, do něhož
bude Kristus po křtu zabalen.“ ROYT 2006, 136.
149
Svatý Filip byl jedním ze sedmdesáti Jeţíšových učedníkŧ, pŧsobil především v Samařsku, pobýval
v Cesareji a také byl biskupem v Tralles v Lydii. RULÍŠEK 2005, nepag.
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poli následujícím od kupole směrem k varhanní kruchtě. Svatý Filip s kříţem
a svatozáří s jednou hvězdou křtí etiopského dvořana, vedle nich teče řeka. Po levé
straně stojí právě zastavený kočár s koňmi a vozkou. Scénu doplňuje chrám, v pozadí
jsou vymalovány stromy, palmy a jedna stavba pevnostního charakteru.

6. 3. Kostel Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří
Datace: 1752–1760150
Prameny: PREISS 1949, 209.
Literatura: HOFMANN 1898, 95, 96 (obr.), 100, 101; OPITZ 1924, 20–21 (1789, Jan
Pavel Gruber, Emanuel a Leopold Gruber a František Gaube); LANGHAMMER 1934,
176–178; ROLLOVÁ 1973, 117–125, 121 (obr. 3), 123 (obr. 4); POCHE 1978, 62; PREISS
1989, 777; ŠRONĚK 1995, 239; PREISS 1999a, 242. HILMERA 2007, 221; Allgemeines
Künstlerlexikon 2010, 459; HILMERA 2013, 252.

Dříve neţ byl v Klášterci nad Ohří postaven kostel, nacházela se zde jen
hřbitovní kaple s mariánskou sochou, jejíţ uctívání postupem času rostlo. Malá kaple
jiţ nedostačovala, a proto se roku 1712 rozhodlo, ţe bude zbudován nový kostel.
Z finančních dŧvodŧ tehdy došlo pouze k opravě kaple. Hřbitovní kostel Panny Marie
Utěšitelky byl postaven aţ později, mezi lety 1743–1760 kadaňským stavitelem Janem
Kryštofem Koschem. 151 Interiér chrámu byl vymalován Josefem Hagerem v letech
1752–1760 a znázorňuje oslavení Panny Marie podle loretánské litanie v kupoli, pod
ní jsou alegorie čtyř světadílŧ, presbytář je vyplněn iluzivním oltářem a fiktivní
architektonickou malbou. Nad kruchtu malíř umístil Narození Panny Marie a v kostele
rozmístil čtyři evangelisty.
Starší literatura se o autorství freskové výmalby kostela zmiňuje poskrovnu.
Hofmann píše, ţe autor je neznámý. 152 Josef Opitz datuje malby do roku 1789 a jako
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Emanuelem Pochem chybně datováno do roku 1789, patrně nebyl seznámen s pramennými podklady,
o nichţ napsala článek Anna Rollová. POCHE 1978, 62; ROLLOVÁ 1973, 117–125.
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ROLLOVÁ 1973, 117.
152
HOFMANN 1898, 95. Hofmann cituje záznam z farní pamětní knihy, která uvádí zhotovitele
malovaného sloupového oltáře, ale dále píše, ţe malíř kupole a nástěnných maleb je neznámý. „Der
gemalte Säulenaltar wurde von den Malern „Friedrich aus Komotau und Köhler aus Brüx verfertigt, die
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Litanai bildlich darstellen.“

39

jejich autory uvádí malíře, kteří vyzdobili nedaleký kostel sv. Vendelína v Perštejně,
jsou to členové rodiny Gruberŧ (Jan Pavel Gruber, Emanuel Gruber, Leopold Gruber)
a František Gaube. 153 V roce 1973 vyšel článek Anny Rollové v časopise Umění, kde
se podrobně autorstvím freskové výzdoby zabývá a bez pochyb je připisuje Josefu
Hagerovi. 154 Opírá se především o dva dochované dopisy zaslané do Strahovského
kláštera, jejichţ autorem je Josef Arnošt Hüttel, farář v Klášterci nad Ohří. První dopis
pochází z 10. 3. 1750 a dozvídáme se z něho, ţe malby měl pŧvodně zhotovit malíř
Siard Nosecký. Farář Hüttel zde píše o námětech maleb, v presbytáři by mohlo
být Navštívení Panny Marie, v kupoli Nanebevzetí Panny Marie, a nad hudební
kruchtou Narození Panny Marie. 155 Z doby o tři roky později máme dochovaný další
dopis, přesněji dne 25. 5. 1753 psal Josef A. Hüttel, ţe čekal malíře Hagera, který
ovšem nedorazil. Zároveň se farář obává, zda malíř svoji zakázku dokončí vzhledem
k jeho nepříliš aktivní spolupráci. 156 Tuto Hagerovu laxnost si mŧţeme vysvětlit
i mnoţstvím dalších zakázek, na kterých v tomto období pracoval. Rollová dopisy dále
rozebírá a zdŧvodňuje jejich adresování na Strahov. Josef A.Hüttel měl totiţ mezi
premonstráty bratra Sigismunda Hüttela,157 na kterého se přirozeně farář obrátil v otázce
výzdoby kostela. Ţádal jej o domluvení malby se Siardem Noseckým, coţ nakonec
nebylo uskutečněno pravděpodobně z dŧvodu Noseckého jiných realizací. 158 Zároveň
s bratrem řešil náměty freskové výzdoby. Mariánské téma bylo zvoleno v návaznosti
na uctívání mariánské sošky, při vysvěcení opravené kaple 15. 8. 1714 „...je uváděno
udělení odpustků kapli papežem Klementem XI. Na svátky Narození, Navštívení
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a Nanebevzetí P. Marie a propůjčení čestného titulu Maria von Trost“. 159 Anna Rollová
se domnívá, ţe to byl buď Siard Nosecký nebo Sigismundus Hüttel, kdo doporučil
Josefa Hagera na výzdobu kláštereckého kostela. 160
Josef Hager pracoval mezi lety 1751–1752 jako pomocník Františka Karla Palky
v chrámu sv. Mikuláše, 16. 7. 1753 se malíř u sv. Mikuláše v Praze oţenil, v červenci
odchází do Dráţďan. Dle své signatury vyhotovil v roce 1755 malby v kostele
sv. Ducha v Libáni a o dva roky později vyzdobil kapli sv. Anny při hřbitovním kostele
sv. Mikuláše v Kašperských horách. Někdy mezitím vymaloval kapli Emanuela Arnošta
z Valdštejna v domě čp. 63 na Hradčanském náměstí v Praze. Kostel Panny Marie
Utěšitelky je pravděpodobně dílem, na kterém pracoval J. Hager v největším časovém
rozpětí a od kterého stále odjíţděl k jiným zakázkám. Josef A. Hüttel si také v dopise
stěţuje na špatné finanční podmínky, čímţ mohlo být dokončení nástěnných maleb také
prodluţováno. Práce v kostele byly pravděpodobně ukončeny v roce 1760,
coţ usuzujeme podle data, kdy byl kostel vysvěcen, to jest 4. 7. 1760. V této době jiţ
byl v Klášterci nový farář Maxmilian Dubský z Vitíněvsi. 161
Výzdoba kostela v Klášterci nad Ohří tematicky koresponduje se zasvěcením
Panně Marii Utěšitelce. Nad kruchtou malíř zobrazil narození Panny Marie, presbytář
vyplnil iluzivní architekturou oltáře a do iluzivní kupole dosadil seskupení postav
utíkajících se pro pomoc k Bohorodičce. Dále jsou součástí nástěnných maleb
evangelisté a alegorie čtyř světadílŧ.
V presbytáři Josef Hager vymaloval na stěnu iluzivní oltář, [5] jako obdobně
učinil ve velkolepějším provedení v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově či v kostele
sv. Šimona a Judy v Praze. Iluze architektury oltáře se sloupy po stranách
je přesvědčivá. Vprostřed dva sochařsky ztvárnění andělé nesou schránku se sochou
Madony s dítětem. V oltářním nástavci je zasazen obraz Navštívení Panny Marie.
Po stranách malovaného oltáře navazují dva iluzivní portály s roztaţeným závěsem,
na nichţ stojí v monochromním provedení dva světci. Po levé straně poukazuje rukou
k oltáři sv. Jan Křtitel s kříţem a beránkem. Vpravo stojí muţ zralého věku s lilií,
pravou rukou poloţenou na prsou a pohledem upřeným vzhŧru. Domnívám
se, ţe by se mohlo jednat o svatého Josefa. Konchu nad oltářem vyplnil malíř iluzí
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architektury s třemi oválnými okny a dekorativními prvky, která má svou předlohu
ve spisu Andrey Pozza.162
V klenbě nad kruchtou zobrazil malíř scénu Narození Panny Marie. [6] Výjev
je rozdělen na dvě části, v první se ţeny starají o právě narozené dítko, nad nimi
vznášející se andělé uvolňují vŧni z kadidelnice. Scéna se odehrává v místnosti, která
je obloukem propojena s druhou prostorou. Zpoza poodhrnutého závěsu vidíme svatou
Annu, jeţ leţí v posteli a přidrţuje misku. K jejímu loţi si přisedl svatý Jáchym.
Ikonograficky nejsloţitější jsou scény umístěné v kupoli. [8] Josef Hager
ztvárnil iluzivní kupoli tvořenou sloupovými prostorami střídanými s oblouky. Sloupy
vynášejí prolamovanou římsu, na ni navazují kazetová pole. Střed kupole a taktéţ
celého chrámu tvoří oválná nástěnná malba s Madonou obklopenou anděly. Kaţdý
ze tří větších andělŧ upírá svŧj zrak jinam. První se dívá dolŧ k lidem, druhý na Pannu
Marii a třetí vzhlíţí k nebesŧm. „V průhledech mezi sloupy a na stupních před
architekturou umístěné figurální výjevy znázorňují různé druhy lidského soužení, v nichž
trpící vyhledávají útěchu a pomoc P. Marie.“163 Tyto čtyři scény Anna Rollová
pojmenovává jako potěšení zarmoucených (duše v očistci), uzdravení nemocných,
útočiště hříšníkŧ a pomocnice křesťanŧ.164 Duše v očistci jsou umístěny pod obloukem
iluzivní architektury od středu kupole směrem k presbytáři. Z výrazŧ jednotlivých duší
lze vidět, ţe Josef Hager uměl ztvárnit rozličné emoce. Shora se snesli dva andělé, aby
z očistce vyzdvihli dvě duše. [7]
Větší prostor zaujímá další scéna s námětem uzdravení nemocných. Pod
obloukem na lŧţku leţí nemocná ţena, vedle ní se druhá modlí. Před nimi vleţe se opírá
o svazek slámy churavý muţ. Poblíţ stojí muţ s rozpaţenýma rukama k nebesŧm
a v popředí klečí další modlící se ţena. Tento výjev je doplněn po levé i pravé straně
mezi sloupy dalšími postavami. Zcela vlevo jde unavený muţ s trakařem a shrbený
stařeček s jednou nohou, který se belhá o berlích. Kousek od něho drţí ţena v náručí
nahé dítě, přičemţ druhé v otrhaných šatech se jí přidrţuje za sukni. Na druhé straně
od oblouku jsou umístěni další nemocní, zcela vpravo dominuje starý poutník s kříţkem
v ruce.165
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Naproti duším v očistci je znázorněna scéna s útočištěm hříšníkŧ. Polovinu
prostoru pod obloukem zaujímá model kostela Panny Marie Utěšitelky se sochou
Madony na vrcholku. Pod sochou se nachází na kostele monogram Panny Marie,
z něhoţ vycházejí paprsky milosti a zároveň blesky. Bílé světlo, světlo milosti dopadá
na muţe v popředí, jenţ proti sobě míří mečem a chystá se vzít si ţivot. Druhým
paprskem je obdařena ţena se smyčkou kolem krku chystající se oběsit na stromě. Jeden
z hříšníkŧ utíká do kostela, v čemţ se mu snaţí zabránit pekelné stvoření, toho stíhá
blesk vycházející z monogramu Panny Marie. Druhý blesk zasáhl dalšího ďáblíka
v popředí scény. Nad figurálním seskupením je znázorněna hlava stvŧry, z níţ šlehají
plameny, s otevřenou tlamou s tesáky představuje peklo. Mezi ohněm lze vidět v tlamě
příšery další pekelníky.
Čtvrtým a posledním výjevem v kupoli je seskupení postav s názvem pomocnice
křesťanŧ. [9] Pod obloukem je zasazeno vězení se zajatci. V popředí sedí spoutaný muţ
se ţeleznou koulí připevněnou na rukou. Zpoza mříţí koukají dva zajatci, nad nimi
v patře přivázán na provaze za krk další z vězňŧ. Nahoře je místnost uzavřena
zamříţovaným okulem. Po levé straně se nachází seskupení postav, z nichţ některé
klečí a modlí se za uvězněné. Napravo od vězení platí muţ výkupné za vězenkyni, která
je namalována poblíţ s dítětem v kolébce. Muţ přicházející mezi sloupovím přináší
ţeniny věci.
Všechny scény v kupoli ukazují k Panně Marii, k jejímu milosrdenství a její
ustavičné pomoci. Ať jsou lidé hříšní, nemocní, ve vězení či v očistci, nemají zapomínat
na modlitbu a na pomoc Matky Boţí.
Nástěnné malby v tomto kostele ukazují, ţe J. Hager nebyl pouze malířem
iluzivní architektury, v jejíţ souvislosti je většinou zmiňován. Ano, kdyţ spolupracoval
s Josefem Redlmayerem, který byl zdatnějším figuralistou, mohl se Josef Hager plně
zaměřit na architekturu. Nicméně malbám postav se konkrétně na tomto místě
nevyhýbal a lze soudit, ţe je zvládl.
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6. 4. Kaple sv. Anny v Kašperských horách
Datace: 1757
Literatura: HOSTAŠ/VANĚK 1900, 47; KUCHYNKA 1923, 244; TOMAN 1936, 175;
ROLLOVÁ 1973, 118, 120 (obr. 2) 121–122, 124; BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 287;
POCHE 1978, 44–45; POCHE 1988, 556–557; PREISS 1989, 777; PREISS 1992, 36;
ŠRONĚK 1995, 239; PREISS 1999a, 242; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459.

U hřbitovního kostela sv. Mikuláše v Kašperských horách se nachází kaple
sv. Anny. Stavbu čtvercového pŧdorysu s polygonálním presbytářem o třech hranách
vymaloval Josef Hager roku 1757, o čemţ jsme zpraveni ze signatury, kterou
zde umělec zanechal v malované kartuši nad oknem: Jos: Hager Pict: et Arch: Pragae
1757. Hlavní portálový oltář sv. Anny pochází z počátku 18. století. 166 Pod schránkou se
svatou Annou Samotřetí je umístěn sochařský reliéf, na němţ jsou znázorněni „havíři
a měšťané, svaté Anně zlato obětující.“167 Po stranách jsou umístěny sochy sv. Jana
Nepomuckého a sv. Václava.
Na rovný strop malíř vymaloval jednu ze svých častých iluzivních kupolí a stěny
kaple pokryl malbami architektonických prvkŧ. Nástropní malba zobrazuje pohled
do interiéru kostela, v němţ se odehrává výjev Uvedení Panny Marie do chrámu. [10]
Figurální seskupení zaujímá malý prostor, většina malby zachycuje interiér okrouhlého
chrámu, který malíř vyvedl v tlumených barvách. Páry sloupŧ střídají okna a arkády
či portály. Chrám završuje kupole vyplněná kazetováním, pro Josef Hagera
tak typickým. Podobnou kazetovou výplň zhotovil v konše presbytáře kostela Povýšení
sv. Kříţe v Ostruţnu u Jičína nebo v iluzivní kupoli knihovny bývalé piaristické koleje
v Praze. Bohuţel část kupole je poškozena a malba zde zcela chybí, o čemţ se zmiňuje
jiţ Rudolf Kuchynka roku 1923.168 Figurálnímu seskupení dominuje velekněz, který
vítá Pannu Marii, jeţ je přivedena svými rodiči do chrámu. Za veleknězem drţí
ministrant knihu zákonŧ a v pozadí se nachází oltář s kamennými deskami desatera.
V době, kdy vymaloval Josef Hager kapli sv. Anny, prŧběţně dojíţděl pracovat
do kostela Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří a také roku 1755 vyzdobil
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167
HOSTAŠ/VANĚK 1900, 47.
168
KUCHYNKA 1923, 244.

44

kostel sv. Ducha v Libáni. Právě v těchto dvou lokalitách nacházíme nejvíce analogií
k výmalbě kaple v Kašperských horách. Podobný je obličejový typ s ustupující bradou
znázorněný na andělu po pravici Panny Marie v kupoli kostela v Klášterci nad Ohří
a tvář ministranta stojícího za knězem v Kašperských horách. Analogii ke svaté Anně
nalézáme v ţeně s dvěma dětmi v kupoli kláštereckého kostela, za ní stojící shrbený
muţ o jedné noze připomínající ztvárněním obličeje svatého Jáchyma. Shodné rysy
s veleknězem v Kašperských horách shledáváme u evangelisty Lukáše 169 v Klášterci
nad Ohří a ve veleknězi na klenbě presbytáře kostela sv. Ducha v Libáni.
Malíř pokryl nástěnnými malbami všechny stěny kaple, na stěnách presbytáře
vymaloval prŧhled do dalších, architektonicky členěných místností. [11] Boční stěny
člení

pilastry

zakončené

volutovými

hlavicemi,

římsami,

rámovanými

poli

a chambranami. Výtvarně jsou ztvárněny i okenní špalety. Pod kruchtou jsou na dvou
místech vymalovány hudební nástroje (housle, loutna, flétna, atd.). Barevně
je architektura nástropní malby laděna do zelenošedých barev, k malbě architektury
na stěnách pouţíval malíř barev šedohnědých, které se střídají s rŧţovou, barvy jsou
časem vybledlé.

6. 5. Kaple v kanovnickém domě Emanuela Arnošta
z Valdštejna č. p. 63 na Hradčanském náměstí v Praze
Datace: padesátá léta 18. století, nejpozději 1759
Prameny: LÍBAL/VILÍMKOVÁ/MUK/LÁNYOVÁ 1963, 20–21, 24, 27.
Literatura: RUTH 1903, 255; PODLAHA 1912, 273; KUCHYNKA 1923, 244; TOMAN
1936, 175; ROLLOVÁ 1973, 118; POCHE 1985, 303; POCHE 1988, 557; PREISS 1989,
777; PREISS 1992, 36; PREISS 1999a, 242–243; BAŤKOVÁ 2000, 270–271; Allgemeines
Künstlerlexikon 2010, 459.

V kanovnickém domě Emanuela Arnošta z Valdštejna č. p. 63 na Hradčanském
náměstí se nachází v prvním patře východního křídla soukromá kaple s výmalbou
především iluzivní architektury a také figurální scény v oválném rámu na stropě. Malíř
své dílo v kapli signoval Hager pict. et arch., nicméně nepřipojil dataci. Kaple byla
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upravována v letech 1746–59, 170 čímţ máme ohraničené časové období, v kterém mohla
být výmalba realizována. Autoři stavebně historického prŧzkumu z roku 1963 kladou
vznik nástěnných maleb jiţ do roku 1750.171 Emanuel Poche ji datuje do roku 1755172
nebo současně se vznikem prací pro cyriacký klášter v Praze v roce 1759.173 Často
je výzdoba povaţována za datačně blízkou výmalbě kaple sv. Anny v Kašperských
horách či kostela sv. Ducha v Libáni. 174 Pavel Preiss datuje malbu obdobně, tedy před
rok 1959.175 Datace se dle názorŧ jednotlivých badatelŧ rŧzní, nicméně obecně lze říci,
ţe fresková výmalba kaple byla uskutečněna v 50. letech 18. století, přičemţ nejpozději
roku 1759 byla práce ukončena. V roce 1963 se zde nacházela ještě malba tří andělŧ
ve štukovém rámování na stropě v místnosti před kaplí. 176 V dnešní době není po malbě
ani památky, pravděpodobné je, ţe v minulých letech byla zabílena.
Kaple čtvercového pŧdorysu je pokryta malbami na stěnách i na klenbě.
Figurální nástropní malba je umístěna v oválném zlaceném rámu a představuje Narození
Páně, kterému se přišli poklonit pastýři. [12] Panna Maria zahalená v modrém plášti
přidrţuje látku, v níţ spočívá malý Jeţíšek obklopený zářícím světlem. Za Marií stojí
opřený o sokl sv. Josef. Z druhé strany se k dítěti naklání dva pastýři. Scéna je doplněna
zvířaty, beránkem u pastýřŧ a volkem za svatým Josefem. Pozadí malíř dotvořil ruinami
architektury. Nad postavami se vznášejí andělé. Jeden z nich, který drţí kadidelnici má
neproporční a poněkud neuměle modelovanou postavu. Mohli bychom to připsat
pozdější přemalbě, o které se zmiňuje Rudolf Kuchynka, 177 nicméně v porovnání
s ostatními putti v téţe době malovanými vyplývá, ţe se malba těl andělŧ zpočátku
Hagerovi moc nedařila. Například obdobně neproporční anděl taktéţ s kadidelnicí
se nachází ve scéně Narození Panny Marie v kostele Panny Marie Utěšitelky v Klášterci
nad Ohří, zde obdobně zachyceny také dvě hlavy andělŧ s křídly, která se nacházejí také
v naší kapli. Jak nám ale ukazuje výmalba knihovny piaristického kláštera v Praze,
kde se nachází mnoho andělŧ a dále malba ve Vranově u Brna, Josef Hager se postupem
času v modelaci figur andělŧ zlepšil. Těchto prvkŧ, které bychom mohli porovnávat
s ostatními lokalitami vzniklými v blízkém časovém období, je zde celá řada.
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Za všechny například obličejový typ sv. Josefa odpovídá malbě evangelistŧ v kostele
sv. Ducha v Libáni, především podobný je evangelista Lukáš. A gesta a ztvárnění duší
v očistci v Klášterci nad Ohří odpovídá ztvárnění jednoho z pastýřŧ. Ve spodní části
na jednom ze schodŧ se nachází malířova signatura. Malbu rámuje pás vyplněný
kazetováním. V kapli dále zhotovil malíř prostou iluzivní architekturu oltáře
v červenohnědých barevných tónech, v jehoţ středu se nachází obraz, zcela jistě
nepŧvodní, coţ vyplývá z jeho malé velikosti, která nevyplňuje prostor pro ústřední
obraz určený. [13] Tato Panna Maria s Jeţíškem, obraz malovaný olejem na plátně,
se zde pravděpodobně nacházel jiţ v roce 1923, jelikoţ Rudolf Kuchynka upozorňuje
právě na nepřiměřené rozměry. 178 Na vrcholku oltáře se nachází bílé zdobené pole
s hebrejským nápisem Jahve (konkrétně JHVH). Stěny kaple jsou pokryty malbami
architektonických prvkŧ, pilastrŧ, volut, rokajŧ ve špaletách oken, iluzivních štukatur.
Pro výplně architektonických rámcŧ vyuţívá malíř klasicky rŧţové barvy, nezvyklá
v jeho tvorbě je dekorace ve zlatě, kterou plní některá místa. Plochu rozčlení
na šachovnicová pole, přičemţ kostičky plní šrafováním či hvězdicovitým ornamentem.
Vzhledem k tomu, ţe u jiných svých lokalit tento prvek nevyuţívá, domnívám se, ţe jej
mohl zhotovit na ţádost objednavatele Emanuela Arnošta z Valdštejna. Jeho znak
se nachází v kartuši nad vstupními dveřmi do kaple.

6. 6. Břevnovský klášter
Datace: 1761, 1778
Prameny: LINHART 2011, 48, 59.
Literatura: KUCHYNKA 1923, 250, obr.; BLAŢÍČEK/ČEČEŘOVSKÝ/POCHE 1944, 34–35,
40, 54, 56–58, 65; STURM 1979, 512; POCHE 1985, 384–386; VILÍMKOVÁ/PREISS 1989,
251, 266–267; DRAGOUN, PREISS, SOMMER 19932, 28 (obr.), 30; PREISS 1993, 153;
STEHLÍKOVÁ 1994, 22, 29 (obr.), 30; SOMMER/VLČEK 1997, 603; LINDAUROVÁ/BERGER
2003, 117; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; ROYT/SKŘIVÁNEK/KOUPIL 20112,
23; DRAGOUN/VLČEK 2012, 68, 70, 72; TISCHEROVÁ/VLČEK 2012 50–52; MÁDL 2013,
53; RŦŢIČKA/KOUPIL 2013, 70 (obr.).
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Spolupráce Josefa Hagera s benediktiny započala za panování opata Bedřicha
Grundtmanna v roce 1761, kdy malbami dozdobil náhrobek sv. Vintíře.179 Kromě toho
J. Hager zhotovil iluzivní prodlouţení chodby konventu, personifikaci Církve
a vymaloval Kulečníkový sál. Mimo tyto uvedené práce mu byly chybně připisovány
i další realizace.180

6. 6. 1. Náhrobek sv. Vintíře na vnější straně chrámu
sv. Markéty
V roce 1761 byl opraven náhrobek sv. Vintíře 181 umístěný na vnější straně
chrámu a doplněn malbou Josefa Hagera. [14]182 Samotný náhrobek světce je kopií,
středověký originál se nachází uvnitř kostela v presbytáři. Malíř zvolil malbu iluzivního
prŧhledu do chrámové lodi, v níţ je na malovaném piedestalu zasazen do zdi kamenný
náhrobek, reliéfní ztvárnění postavy sv. Vintíře. V tympanonu se nachází nápis:
„B. Guntheri Heremitae gloriosa sepulchralis memoria restaurata A. MDCCLXI
a Friderico Abbate Brevnoviensi, Abbate Braunensi.“

6. 6. 2. Kulečníkový sál
Za letním refektářem, který vyzdobil Jan Karel Kovář, se nachází Josefem
Hagerem vymalovaný Kulečníkový sál. [15] Z roku 1836 pochází přemalba Josefem
Böhmem. 183 Na klenbě je zobrazena figurální scéna, která bývá rozlišně interpretována.
Emanuel Poche ji pojmenovává jako Čechii, která věnuje Církvi jako květ klášter
břevnovský. 184 Podrobnější popis a interpretaci přináší Pavel Preiss a ţenu v oblacích
pojmenovává: „...personifikace Boží Prozřetelnosti. Představuje ji sedící žena
s diadémem, oděná bílou suknicí a bleděmodrým pláštěm, nad jejíž hlavou se vznáší bílý
179
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trojúhelník s božím okem, držíc žezlo je opřena o zelenavou zeměkouli, zpola ponořenou
do oblaku. Vedle ní sype anděl–génius korunu, knížecí čepici, mitru a medaile nad další
ženou s hradbovou

korunou na hlavě, kterou bývají vyznačována zosobnění zemí

a měst. Tato personifikace je usazena nad sdruženými znaky opata a konventu
břevnovského a pozdvihuje k Prozřetelnosti větvičku se třemi červenými růžemi. Za ní
se pne segment ovály prolamované poprsnice a vpravo se tyčí masivní sloupy před
pohledem na závěr břevnovského kostela.185 V časové posloupnosti naposledy
interpretoval nástropní malbu Martin Mádl jako:„personifikaci Čechie se znaky
břevnovsko–broumovského

opatství,

atributy

umění

a pohledem

na

kostel

sv. Markéty.“186 Na zbývající plochy sálu namaloval J. Hager architektonické prvky,
rámovaná pole v lunetách, rokaje, voluty, drobné květiny a putti. Tyto dekorativní
prvky s dominantní rŧţovou barvou jsou analogické k časově blízké výmalbě kostela
sv. Petra a Pavla v Bezně.

6. 6. 3. Nástěnné malby v klauzuře
V chodbě břevnovského kláštera namaloval Josef Hager na stěnu iluzivní
prodlouţení chodby, perspektivně dobře zvládnuté. [16] Prŧhled lemovaný sloupy končí
portálem a balkonem. Malíř zde pouţívá svých osvědčených prvkŧ, malby štukatur,
rámovaných polí, balustrády a drobných dekorativních prvkŧ. 187 Kromě toho zde ještě
namaloval Personifikaci Církve nacházející se nad vstupem do sakristie.

6. 7. Kostel sv. Petra a Pavla v Bezně
Datace: 1764
Prameny: KAFKOVÁ 2004; KAFKOVÁ/CEJP 2005.
Literatura: BAREŠ 1905, 7–8, 8 (obr. 6); KUCHYNKA 1923, 245–246; TOMAN 1936,
175; BLAŢÍČEK 1971, 175, 176; POCHE 1977, 74; PREISS 1989, 777; ŠRONĚK 1995, 239;
PREISS 1999a, 243; ŠUBRT 2000, 4; ŠIMEK 2001, 4; LINDAUROVÁ/BERGER 2003, 117;
KAFKOVÁ 2003, 18; BROŠNIAK 2006, 2; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459.
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Kostel sv. Petra a Pavla v Bezně u Mladé Boleslavi byl zbudován v letech 1750–
1755 na místě pŧvodního středověkého chrámu podle projektu Františka Josefa
Pachty. 188 Jednolodní stavba s příčnou lodí je sklenuta plackami v závěrech příčné lodi
a v presbytáři konchami. Výmalba kostela pochází z roku 1764, signatura Josefa Hagera
se nachází nad jedním ze čtyř pilířŧ vynášejících kupoli. V lichoběţníkovém poli čteme:
Jos. Hager maloval 1764.189

Malířŧv podpis

byl

přemalován při

restaurování

nástěnných maleb v 19. století. Malíř provádějící přemalbu se podepsal na druhém
pilíři: Nově přemaloval Fr. Maišajd. snahou Jana Jeřábka děkana. 1868.190 Nástěnná
malba zobrazuje patrony kostela, v lodi je zachycena scéna se svatým Petrem a Kristem
na rozbouřeném moři, kupole je ztvárněna iluzivní architekturou se snášejícím
se andělem s klíči pro svatého Petra. Do klenebního pole před kruchtou malíř zasadil
výjev s obrácením svatého Pavla a nad kruchtou v oválném zrcadle muzicírují andělé.
V klenebním poli v presbytáři se nachází personifikace Církve.
Kostel v minulosti utrpěl pohybem zdiva, kdy v omítce vznikaly praskliny.
Ty se zde tvořily jiţ v 19. století, kdy byly vyspraveny a následně malby přemalovány
Fr. Maišajdrem ze Ţelezného Brodu.191 V roce 1976 se stala havárie vnitřní omítky,
po níţ byl kostel po léta uzavřen. A jak udává Juraj Brošniak, tak v roce 1998 spadlo
ze stropu presbytáře kolem padesáti kilogramŧ omítky. 192 Na počátku 21. století byla
výmalba kostela v několika etapách restaurována. V roce 2001 pracoval na restaurování
Jan Chejn, jenţ kompletně restauroval klenební pole se scénou zachycující Obrácení
sv. Pavla. Jan Chejn zároveň vytmelil většinu poškození ve zbývajících výjevech
a zafixoval omítky.193 V roce 2003 zde proběhl restaurátorský prŧzkum, při němţ bylo
zjištěno, ţe pŧvodní barokní nástěnné malby jsou v poměrně zachovalém stavu. Nastalo
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rozhodování, zda na stěnách ponechat přemalbu z 19. století nebo odhalit pŧvodní
výmalbu Josefa Hagera. Z dopisu přiloţeného k restaurátorské zprávě se dozvídáme
dŧvody pro odstranění přemalby: „Spodní vrstva je zachována ve značné celistvosti.
Přemalba nepředstavuje žádnou novou kvalitu, spíše jen zjednodušený přepis vrstvy
původní.“194 Zároveň restaurátor zmiňuje kvalitu pŧvodní výmalby, která byla
zhotovena oproti přemalbě technikou fresco secco. Kvŧli statickým problémŧm
a drobným pohybŧm stavby byly od sebe dvě vrstvy maleb odděleny a části omítky
s malbou opadávaly. Rozhodnutí znělo tak, ţe figurální motivy v zrcadlových polích
budou očištěny na pŧvodní barokní vrstvu. Avšak architektonické rámce maleb,
dekorativní prvky a další iluzivní výmalba bude restaurována v podobě z 19. století,
k čemuţ bylo přistoupeno kvŧli velkému poničení těchto maleb. Od července 2003
do května 2004 restaurovala společnost Brandl s.r.o. (ak. mal. Zdena Kafková a kol.)
nástěnné

malby

ve

třech

klenebních

polích

(Personifikace

církve,

Zázrak

na rozbouřeném moři a iluzivní kupole). 195 Od dubna do června 2004 následovalo
restaurování dekorativní iluzivní malby na pilířích v chrámu, které měl na starosti
ak. mal. Tomáš Cejp. 196 Po ukončení restaurátorských prací byl kostel roku 2004 znovu
zpřístupněn veřejnosti.197
V klenebním poli nad presbytářem je znázorněna personifikace Církve jako
klečící ţena v kněţském obleku s tiárou u nohou. [17] Na soklu před ní leţí kniha,
na níţ stojí kalich a vedle je opřený kříţ se třemi břevny. Nad kalichem je jemně
naznačena hostie obklopená září. Pozadí scény tvoří chrámek stojící na skále. Chrám
kulatého pŧdorysu je členěn pilastry, prolomen obdélnými okny a zakončen kupolí
s lucernou. Analogickou stavbu i s kříţkem na vrcholku vymaloval František Karel
Palko před lety v kupoli kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. Na chrámek jako symbol
církve zde rukou ukazuje Kristus. Výjev v oválném poli rámují iluzivní štuky, voluty
a kartuše doplněné drobnými květinami. Tato postava byla také Františkem Barešem
označena jako alegorie církve, kterou představuje klečící papeţ 198 a stejně tak
je pojmenována i v závazném stanovisku k restaurování nástěnných maleb, jehoţ
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autorem je Štefan Škultéta a je přiloţeno k restaurátorské zprávě. 199 Trojramenný kříţ
i tiara jsou sice atributy papeţe, zde se ovšem váţí k zobrazení personifikace Církve,
pro niţ jsou tyto atributy typické a navíc má postava i kalich s hostií a kostel na skále.200
Postava vykazuje také rysy spíše ţenské, dalo by se ještě uvaţovat o mladíku, ovšem
rozhodně se nejedná o zobrazení váţeného papeţe. Tehdy byl na stolci v Římě Klement
XIII, vlastním jménem Carlo della Torre Rezzonico, kterému bylo v roce výmalby
kostela 71 let. U Josefa Hagera je navíc pravděpodobné pouţívání Ikonologie Cesare
Ripiho, které je doloţeno u výmalby knihovny servitského kláštera.
Následuje další figurální výjev Zázrak na rozbouřeném moři. [18] Malíř
znázornil scénu následující v evangeliu po zázračném nasycení pěti tisícŧ chlebem
a rybami. Zatímco učedníci jiţ nastoupili na loď, Jeţíš se odešel modlit, V noci začal
foukat vítr a zhoršilo se počasí. K ránu za nimi Kristus přišel, učedníci ho však
nepoznali a byli vystrašeni. Kristus je povzbudil, aby se nebáli, načeţ Petr odpověděl
„Pane, jsi–li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ Jeţíš Petrovi poručil, aby šel.
Kdyţ se ale vzedmul vítr, Petr se začal bát a potápět se. Na prosbu o pomoc mu Kristus
podal ruku a zeptal se, proč pochyboval (Mt 14, 22–36). Tento okamţik je na nástěnné
malbě zachycen. Petr kráčející po moři se pro své pochyby začíná potápět
a s roztaţenýma rukama ţádá pomoc. Jeţíš stojící na hladině moře oblečen v červeném
šatu s modrým bohatě nařaseným pláštěm vztahuje k Petrovi ruku. Za ním na moři pluje
loď s ostatními učedníky a za Jeţíšem na obzoru vidíme maják.
Největší plackovitá klenba v chrámu nese výmalbu iluzivní kupole. [19]
Ta je tvořena kruhovým tamburem členěným sloupy, obdélnými okny a výklenky. Nad
římsou ukončující tambur navazuje kupole zakončená lucernou s mnoha malými
okénky. V kupoli je vymalována postava anděla, kterak se snáší dolŧ s klíči pro svatého
Petra. Styl, kterým zde maluje Josef Hager končetiny anděla, se v malířově tvorbě
opakuje často. Obdobně malíř pojal i nohy anděla a Jeţíše ve scéně Křest Krista
v kostele sv. Ducha v Libáni nebo končetiny andělŧ, kteří pomáhají duším v očistci
v kostele Panny Marie v Klášterci nad Ohří.
Klenební pole před hudebním kŧrem zobrazuje Obrácení svatého Pavla (Sk 8, 3–
22). Saul, pronásledovatel křesťanŧ, který jel do Damašku, byl náhle oslepen světlem
z nebe a uslyšel hlas Krista. Pán se ho tázal, proč ho pronásleduje. Saul na tři dny oslepl
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a uzdravení se mu dostalo aţ s příchodem Ananiáše poslaného Kristem. Saul, později
Pavel z Tarsu je na nástěnné malbě zachycen v okamţiku oslnění světlem, kdy padl
z koně k zemi. Jeden z muţŧ, kteří Saula doprovázeli, se jej snaţí zvednout. Druhý muţ
se pravděpodobně rozhlíţí, odkud hlas vychází. Saul upírá svŧj pohled vzhŧru
ke Kristu, jenţ se zjevil na nebi ve zlatavých oblacích. Scéna je rámována po pravé
straně stromovím, po levé iluzivní architekturou.
Poslední figurální výmalba je pozorovateli stojícímu v kostele téměř utajena.
Výjev s anděly hrajícími na hudební nástroje se nachází na klenbě prostory
za varhanami. Doprostřed umístil malíř anděla hrajícího na varhany, v popředí druhý
hraje na loutnu a v oblacích se vznáší třetí anděl, jenţ doplňuje předchozí dva trubkou.
Kruhový rámec figurální malby s iluzivní štukaturou přesahují oblaka, provedená
stejným zpŧsobem, jako je ztvárnil František Karel Palko ve svatém Mikuláši na Malé
Straně. Ostatně analogií se svatou Cecílií hrající na varhany v doprovodu andělŧ
ve zmíněném chrámu je zde více. Při porovnání těchto dvou děl shledáváme inspiraci
Josefa Hagera přímo postavou svaté Cecílie, malíř ovšem postavě přidal křídla a učinil
z ní anděla. Anděl, který v popředí sedí v oblacích, se podobá andělu ve svatém
Mikuláši, který stejně jako tento hraje na loutnu. Oba mají stejné posazení, úchop
hudebního nástroje i stejně skloněnou hlavu. Po levé ruce obou andělŧ leţí dva tympány
v oblacích. Josef Hager měl oproti F. K. Palkovi menší prostor k vyvedení malby, jeho
projev je jednodušší a méně dynamický.
Zbývající prostor chrámu je vyplněn malbami iluzivní štukatury, jednotlivých
částí architektury, římsami, pilastry, kartušemi, volutami. Doplněn je o drobné květinky.
Podobně, jako se na exteriéru kostela sv. Petra a Pavla střídá bílá s červenou barvou,
tak interiérové zdobení kolem figurálních polí je barevně ztvárněno střídáním bílé
a rŧţové. Rŧţová barva se prolíná i jednotlivými scénami, například barva architektury
v iluzivní kupoli či oblaka ve výjevu s hrajícími anděly.
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6. 8. Kostel sv. Petra a Pavla v Broumově
Datace: 1765
Literatura: KUCHYNKA 1923, 246; MAREŠ 1924, 490–491; CECHNER 1930, 119 (obr.),
120; TOMAN 1936, 175; BLAŢÍČEK 1971, 175; POCHE 1977, 128; STURM 1979, 512;
VILÍMKOVÁ/PREISS 1989, 267; ŠRONĚK 1995, 239; DOLEŢALOVÁ 2008, 66; PREISS
1989, 777; PREISS 1999a, 243; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459;

Během svého pobytu v Broumově v polovině šedesátých let osmnáctého století
vytvořil Josef Hager nástěnné malby v děkanském kostele sv. Petra a Pavla, který v roce
1757 vyhořel a musel být opraven.201 Malíř své dílo podepsal Jos. Hager Pinx 1765,
vedle se nachází signatura restaurátora Adolf Tinzman 1890. Hlavní oltář namalovaný
v odstínech hnědi zabírá téměř celou rovnou plochu závěru presbyteria. [20]
Z vysokého soklu vybíhají po kaţdé straně edikuly dva páry mohutných sloupŧ,
přičemţ předsazení jedné z dvojic sloupŧ před druhou vytváří dojem prostoru a dodává
malbě na pŧsobivosti. Ve spodní části mezi sloupy se nacházejí postavy čtyř
evangelistŧ, zleva to je sv. Matouš s andělem, sv. Jan s kalichem, s býkem a knihou
je namalován sv. Lukáš a zcela vpravo stojí s knihou a zvířetem, vzdáleně podobným
lvu sv. Marek. Oltářní obraz je taktéţ malován na stěně a představuje apokryfní loučení
sv. Petra s Pavlem,202 který je částečně překryt schránou se sochou Panny Marie. Nad
ním je v kartuši chronogram Jeţíšova jména XP. Na čtyři páry sloupŧ navazuje
prolamovaná římsa, na níţ spočívá oltářní nástavec. V něm před iluzivní nikou
je v chiaroskuru namalována Nejsvětější Trojice. Zcela na vrcholek umístil malíř malý
chrámek, jehoţ obdoba se nachází v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně u alegorie Církve
či v servitském klášteře na Starém Městě praţském. Oltářní architekturu zdobí postavy
andělŧ a vázy. Nad kruchtou vymaloval malíř figurální výjev s apoštoly, kteří léčí
malomocného.203
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6. 9. Broumovský klášter
Datace: 1765
Literatura: CECHNER 1930, 84, 88 (obr.); BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 287;
POCHE 1977, 128; VILÍMKOVÁ/PREISS 1989, 267; ŠRONĚK 1995, 239; HILMERA 2007,
221; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; HILMERA 2013; MÁDL 2013, 53;
RŦŢIČKA/KOUPIL 2013, 92 (obr.), 148 (obr.), 150 (obr.).

Josef Hager pobýval v Broumově jiţ od roku 1764, kdy zřídil školní divadlo.
Roku 1765 pracoval v kostele sv. Petra a Pavla a také vymaloval jeden ze sálŧ
v broumovském klášteře. Tento sál, nazývaný „kamenný sál“ (hlavní sál prelatury)
se nachází v jiţním křídle kláštera v prvním patře, rozměry místnosti na oválném
pŧdorysu jsou 9x11m. 204 Malíř se zde podepsal Joseph Hager Architekt 1765. Sál, jehoţ
výzdoba proběhla za opata Fridricha Grundtmanna,205 je zaklenut kopulí, kterou Josef
Hager iluzivně vymaloval a stěny místnosti pokryl architektonickými motivy. [21]
Do středu kupole ztvárněné jakoţto prŧhled na nebesa umístil sv. Benedikta, Václava
a Vojtěcha, pod nimi se nachází pohled na broumovský klášter. V literatuře interpretují
autoři figurální seskupení jako světce, kteří ţehnají broumovskému klášteru, 206 nebo
jako oslavu těchto tří světcŧ.207 Mezi nimi poletují andělé, dva z nich přidrţují pásku
ovinutou kolem broumovského kláštera. Tento ovál ve středu kupole s figurálními
motivy rámuje pás s kazetovými poli, pod nimi se nachází balustráda členěná sokly,
na nichţ jsou umístěny vázy. Po obvodu kupole je několik kulatých oken, některá z nich
jsou skutečná, ale pro pravidelné rozloţení zbytek z nich malíř domaloval. Nad nimi
jsou umístěny kartuše s andílky. Stěny sálu člení osm párŧ plastických pilastrŧ
s korintskými hlavicemi. Nad vchody jsou umístěna obdélná pole s pohledy
na břevnovský klášter a klášter v Lehnickém poli. 208 Dále jsou mezi dvojicemi pilastrŧ
umístěny vázy s květinami.
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Martin Mádl uvádí, ţe Josef Hager je nejspíš také autorem či spoluautorem
výmalby opatského apartmánu, jehoţ stěny byly překryty a teprve restaurátorské sondy
odhalily starší malby. 209

6. 10. Kostel sv. Anny ve Viţňově
Datace: kolem roku 1765
Literatura: CECHNER 1930, 327–328; Poche 1982, 243 (obr.); DENTI/SKALICKÝ 2004,
30 (obr.).

Kostel sv. Anny ve Viţňově postavený Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem
je jednou ze skupiny barokních kostelních staveb na broumovsku. V letech 1725–1727
jej nechal postavit broumovský opat Otmar Zinke. 210 Autorství nástěnných maleb
badatelé v literatuře nezmiňují211 a pouze se omezují na zevrubný popis: „Za oltářem na
zdi malována sloupková barokní architektura s postavami sv. Vojtěcha a sv. Benedikta
šedě v šedém.“212 Emanuel Poche přibliţně nástěnné malby datuje: „...na stropě a na
stěnách presbytáře freska z pol. 18. stol. (Bůh Otec s anděly, vázy, rokajový ornament);
mal. iluzivní architektura hlavního a dvou protějškových boč. oltářů v 1. páru kaplí
u presbytáře z doby výstavby kostela.“213 Josefu Hagerovi připsal malby v nedávné
době Martin Mádl a datoval je přibliţně do roku 1765. Datace spočívá ve skutečnosti,
ţe malíř v Broumově tohoto roku pobýval a pracoval pro benediktiny v broumovském
klášteře a také v městském kostele sv. Petra a Pavla.214
Josef Hager je autorem výmalby presbyteria a nejspíš i iluzivních oltářŧ
v bočních kaplích. Střed oltáře vyplňuje obraz s námětem sv. Anny, která vyučuje
Pannu Marii, zhotovený vídeňským malířem K. Schüllerem roku 1889.215 [22] Na
klenbě presbytáře v protáhlém poli je zobrazen Bŧh Otec s anděly. Bŧh drţí pod levou
paţí Zeměkouli a dva z andělŧ mají při sobě kalich, knihu a kříţ. Nicméně tato malba
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byla v 19. století silně přemalována. 216 Oltář malovaný na stěnu je typem oltáře
s předsunutými dvojicemi sloupŧ po stranách, zakončený kladím, jeţ je zdobeno vázami
a postavami andělŧ. Střed oltářního nástavce občas u Hagerových realizací nese
figurální scénu, zde ji však nahrazuje reálné okno. Po stranách u sloupŧ stojí dva světci,
sv. Vojtěch a sv. Benedikt. Kromě této iluzivní architektury nás o autorství výmalby
Josefem Hagerem utvrzuje okolní dekor, například kazetované konchy a vázy
s květinami po stranách, kartuše, členění prostoru rámovanými poli. Opět se zde
opakuje drobný květinový dekor, pouţitý v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně,
v knihovně piaristické koleje v Praze a na dalších místech. V postrananních kaplích
se nacházejí opět iluzivní oltáře, které byly v minulosti přemalované a v současné době
jsou ve špatném stavu. Představují jednoduchou oltářní architekturu s jedním sloupem
po kaţdé straně a nikou uprostřed.

6. 11. Klášter servitů v Praze
Datace: šedesátá léta 18. století
Prameny: FINKOVÁ/VILÍMKOVÁ/MUK 1994, 6, 18–19; TOROŇ 1987.
Literatura: LÍBAL/MUK 1996, 351; OUTRATA 1980, 94–95; POCHE 1988, 557; PREISS
1989, 777; Preiss 1992, 36; ŠRONĚK 1995, 239; VLČEK 1996, 514 (OBR.), 515; VLČEK
1997b, 548; PREISS 1999a, 243; PREISS 1999b, 285–295; HILMERA 2007, 221;
Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; HILMERA 2013, 252.

V bývalém klášteře servitŧ u kostela sv. Michaela na Starém Městě praţském
byla během stavebně historického prŧzkumu objevena pozdně barokní nástěnná
výmalba knihovny,217 signovaná na omítce namalované rozvinuté mapě I. Hager.
U kostela sv. Michala byl řádem servitŧ do roku 1664 vystavěn klášter, který byl spolu
s kostelem znovu upraven kolem roku 1750. Výzdobu klášterního interiéru klade
Jan Outrata do 50. či 60. let 18. století. 218 Konkrétněji výmalbu knihovny datuje Pavel
Vlček kolem roku 1765.219 Pavel Preiss píše, ţe knihovna v servitském klášteře není
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datovaná a uvádí, ţe byla jednou ze tří praţských knihoven vzniklých kolem roku
1770.220 Nově vzniklá knihovna neslouţila svému účelu dlouho, roku 1785 byl klášter
zrušen 221 a stavba následně vyuţita částečně jako byty pro úředníky a část slouţila jako
skladiště.222 Knihovna byla rozdělena na tři samostatné místnosti vloţením dvou příček
a klenba byla zakryta novými, niţšími a rovnými stropy. Vnitřní vybavení knihovny
se nedochovalo.223 Jiţ v roce 1979 po objevu barokní nástěnné malby byl vyzván
ak. mal. Josef Toroň, aby provedl prŧzkum maleb. Během prŧzkumu byly odstraněny
novější stropy a objeveny malované výplně okenních špalet. Sedm let poté, roku 1986
bylo přistoupeno k restaurování. V nejhorším stavu byly partie, kde byly zakotveny
dělící stěny, na čtyřech místech malba chyběla. Malby byly znečištěné a zpráškovatělé,
ale jinak byl stav maleb dobrý. 224 Restaurování klenební plochy se ujal Josef Toroň
spolupracující ještě s ak. mal. Karlem Mezerou, který se zabýval výtvarným řešením
okenních špalet, jeţ bylo třeba rekonstruovat z dŧvodu fragmentárního dochování.225
Ačkoli Josef Hager nebyl předním umělcem své doby, tak je tento objev pozdně barokní
nástěnné malby významným dokladem klášterní knihovny. Dŧleţitý je také z dŧvodu,
ţe zakrytá malba nebyla nikdy přemalována, coţ se u Hagerových realizací stávalo
často, takţe máme dochovaný čistý malířŧv rukopis.
Výmalba zobrazuje prŧhled do fiktivní knihovny, ve středu s Alegorií Církve,
po stranách personifikace věd, Astronomie, Právo, Lékařství, Teologii a v klenebních
výsečích se nachází postavy, jejichţ pŧvod spočívá v Iconologii Cesare Ripy. Pavel
Preiss roku 1993 o této nástěnné malbě přednášel na konferenci o kostele sv. Michala
a staroměstském klášteře servitŧ a roku 1999 publikoval podrobný ikonografický rozbor
malby jako součást sborníku k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové.226
Většinu plochy klenby pokrývá oválné pole rámované balustrádou s pohledem
do vnitřního prostoru fiktivní knihovny. Ve středu se v kruhovém poli se zlaceným
okrajem nachází seskupení postav, jimţ dominuje klečící ţena s modrým pláštěm,
štolou, tiarou, kříţem a kalichem s hostií, za ní stojí na skále okrouhlý chrámek.227 [23]

220

PREISS 1999b, 285.
PREISS 1999b, 285.
222
FINKOVÁ/VILÍMKOVÁ/MUK 1994, 6.
223
FINKOVÁ/VILÍMKOVÁ/MUK 1994, 18–19.
224
TOROŇ 1987, nepag.
225
TOROŇ 1987, nepag.
226
PREISS 1999b, 281–295.
227
PREISS 1999b, 287.
221

58

Tato postava je personifikací Církve. Za ní stojí se vztyčeným mečem a váhami
personifikace Spravedlnosti a spolu s ní je zde okřídlená ţena s hlásnou troubou,
personifikace Fámy. V levé části se nacházejí tři postavy, vpředu s kosou posedává
Chronos, za ním ţena v bílém oděvu ukazuje na text v otevřené knize. Výklad Pavla
Preisse zní: „Tuto dvojici lze interpretovat jako personifikaci Věčnosti, vítězící nad
bohem Času...“228 Za nimi stojící muţ s mečem, štítem a přilbou je Bŧh Mars.
Obvod oválného pole na klenbě uzavírá balustráda, která je na čtyřech místech
prolomena personifikacemi věd. Teologie je zobrazena prostřednictvím sedícího
postaršího muţe, člena řádu servitŧ, ke kterému přilétá holubice Ducha svatého. [24]
Muţ se dívá na obraz umístěný na pulpitu, na němţ je zobrazena v oblacích Panna
Maria s Jeţíškem. Reprezentantem Práva je muţ sedící v křesle se zavřenýma očima,
v pravé ruce s manipulem, vedle něho na stolku leţí kniha, na níţ jsou poloţeny klíče.
Na opěradle křesla visí staţená lidská kŧţe. 229 Další z personifikací věd je Medicína
znázorněná sedícím muţem s červeným turbanem na hlavě. [25] Opírá se o stŧl,
na němţ leţí knihy. U jeho nohou se nachází otevřený herbář, rostliny a baňky. Jako
poslední přichází personifikace Geometrie a Astronomie, kterou představuje muţ, který
stojíc drţí kruţítko, pod nímţ se nachází otevřená kniha. Přes okraj podlahy přepadává
rozvinutá mapa přidrţovaná knihou, na níţ je malířova signatura. Dalšími atributy
těchto věd je globus v pozadí, polygon, geometrické prvky a další globy, které jsou
rozmístěné na balustrádě. Perspektivní prŧhled do iluzivní knihovny sestává ze sloupŧ,
mezi nimiţ jsou všude rozmístěné regály s knihami. Prostor je zastřešen kupolí s osmi
okny, jejíţ prostorovost je značně potlačena kruhovým obrazem s personifikacemi.
Zbývající prostor mimo oválný prŧhled je zdoben architektonickými dekorativními
motivy.
V klenebních kápích jsou namalovány v monochromním provedení jednotlivé
personifikace inspirované Ripovou Ikonologií. Ţena s přesýpacími hodinami, úlem
a kohoutem představuje Píli (Diligentia). Učení (Doctrina) je prezentováno sedící ţenou
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se ţezlem „se sluneční maskou mezi plameny“ 230 a knihou, která jí leţí rozevřená
na klíně. Atributem další postavy, doposud neidentifikované jsou fascés a ţezlo. Fascés,
neboli svazek prutŧ se sekyrou uprostřed byl znakem římských úředníkŧ. Podle Cesare
Ripy je tento svazek prutŧ také atributem Svornosti (Concordia). Tento svazek
symbolizuje, ţe kaţdý sám je slabý, kdeţto dohromady jsme silní. 231 Následuje Paměť
(Memoria) zosobněná sedící ţenou s knihou opřenou o koleno, která se levou rukou
dotýká lalŧčku a doprovází ji pes. [26] Další postava představující personifikaci
Obezřetnosti je ţena doprovázená leţícím jelenem, jeţ má dvě tváře a helmici na hlavě.
[27] V jedné ruce drţí zrcadlo a v druhé šíp, který je ovíjen hadem. Rozum (Intellectus)
představuje muţ s korunou, z níţ vychází plamen, ţezlem, sfingou a orlem. Ţena, která
má rozečtenou knihu, ukazuje si na čelo a pozadí tvoří architektura paláce, představuje
Uvaţování (Meditatio). Filosofie je znázorněna stojící ţenou na globu s knihou v levé
ruce, okřídlenou hlavou, na níţ spočívá armilární sféra. V pozadí se nachází chrámek,
který je typickým atributem katolické církve a znamená podřízené postavení Filosofie
vŧči církevní nauce.232 Další personifikaci Zeměměřičství (Geometrii) představuje ţena
s kruţítkem, která sedí u tabule s pŧdorysy přidrţovanými mladíkem. Ve zjednodušené
verzi je znázorněna poslední postava Bdělost (Vigilantia). Tou je ţena, vedle níţ stojí
jeřáb a v pravé ruce drţí hŧlku.

6. 12. Zámek Měšice
Datace: 1771
Literatura: MEUSEL 1778, 49. DLABACŢ 1815, 547. MÜLLER 1863, 573.
PODLAHA/ŠITTLER 1901, 269, 270 (obr. 282); KUCHYNKA 1923, 246; THIEME/BECKER
1923, 470; TOMAN 1936, 175; BLAŢÍČEK 1971, 175; BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977,
288; POCHE 1978, 376; STURM 1979, 512; HOLEC 1988, 143; PREISS 1989, 777;
SEKYRKA 1997, 90; PREISS 1999a, 243; VLČEK 1999, 366; HILMERA 2007, 221–222;
Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; RYŠAVÁ 2012, 69; HILMERA 2013, 252.
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V rokokovém zámku u Prahy postaveném v letech 1767–1775233 Antonínem
Haffeneckerem234 vymaloval Josef Hager sál, který se nachází uprostřed prvního patra.
[28] Poprvé připsal Hagerovi výmalbu sálu v Měšicích a datoval do roku 1771 ve svém
slovníku Johann G. Meusel,235 coţ o 37 let později zopakoval i Johann G. Dlabacţ,236
datace je nadále přejímána i následující literaturou. Zakázku zhotovil malíř
pro Františka Antonína Nostitze, který nechal vybudovat zámek jako své rezidenční
sídlo. 237 O restaurování maleb se zmiňuje Rudolf Kuchynka, ţe byly opraveny v roce
1903 malířem pokojŧ Frenzlem. 238 Tentýţ autor také poprvé nalezl předlohy, se kterými
Josef Hager na zámku v Měšicích pracoval a uvádí jeho zpŧsob malby, kdy si malíř
práci zjednodušuje, vypouští malbu postav a zaměřuje se pouze na architekturu. 239 Jako
předlohy pouţil malíř rytiny Giovanni Battisty Piranesiho.
Na stěně sálu je zobrazeno osm obdélných polí, která jsou vyplněná malbou
architektury. Dnes jsou k vidění opravdu pouze jednotlivé architektonické scény, jelikoţ
zbytek dekorativní malby byl zabílen, přičemţ k tomu muselo dojít mezi lety 1923–
1952.240 Sondy do bílé omítky nám i dnes ukazují, ţe malba pokrývala celé stěny sálu,
coţ je doloţeno i na fotografii publikované v Soupisu památek okresu karlínského.241
Architektonické obrazy byly rámovány pletenci, stěny vyzdobeny iluzivní štukaturou
a vázami. Nad obrazy byly namalovány kartuše s portréty imperátorŧ.242 Strop zŧstal
bílý, pouze po obvodu orámován páskou, coţ lze soudit podle fotografie, na níţ je část
stropu zachycena.
Pro pět z osmi architektonických obrazŧ existují předlohy, které se nachází
v Auckland Art Gallery Toi o Tamaki (Mackelvie Trust Collection) a pochází z dědictví
Dr. Waltera Auburna. První z roku 1743 představuje antický okrouhlý sloupový chrám,
se sochami na balustrádě, uvnitř interiéru stavby zastřešené kazetovanou kupolí. [29]
Z popředí směrem ke chrámu stoupá schodiště s vázami na soklech. Piranesiho
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grafiku243 [30] malíř věrně reprodukoval, pouze na pravé straně výjev částečně zúţil,
aby se mu scéna vešla do rozměrŧ, jeţ měl pro malbu dány. Vynechal veškeré postavy,
kterak tomu činil ostatně i u většiny dalších scén. Druhá scéna je malbou interiéru
stavby, velká prostora je členěna arkádami, ve vrcholku vidíme část kupole, klenby
vyplňují kazety. [31] Dovnitř taktéţ vede schodiště, na jehoţ konci jsou umístěny dva
sokly, na nichţ spočívají sochy koní. Piranesiho předloha, [32] podle níţ Hager malbu
opět zcela věrně zhotovil, je popsána také jako sochařská galerie, stavěná na obloucích
a osvětlená shora, zhotovena byla taktéţ roku 1743.244 Třetí grafický list pochází z roku
1748245 a představuje opět pohled do interiéru monumentální stavby, nicméně
dominantní je zde seskupení sloupoví ve středu, z něhoţ se klenou dva oblouky.
V popředí jsou na schodištních soklech umístěna sousoší, z nichţ prýští voda do kašny.
Kromě vynechání stafáţe je malba opět identická s předlohou. Čtvrtá Hagerova malba
představuje schodiště, na němţ spočívá sloupová architektura s drobnou kašnou ve své
spodní části. Předloha pro tuto malbu je zhotovena na šířku a má představovat prŧhled
přes tuto sloupovou architekturu do rotundy, která slouţila pro divadlo. Josef Hager
ovšem potřeboval malovat obrazy na výšku, pročeţ na stěnu promítl pouze polovinu
z předlohy a ještě ji poněkud zúţil. Pátá předloha zobrazuje Antické mauzoleum z roku
1743. Malba na zámku v Měšicích sice kopíruje rytinu, nicméně je zrcadlově
převrácená.
Pro šestou malbu je zde jedna předloha, kterou malíř mohl pouţít,246 nicméně
není přesná a zároveň je malována na šířku. Pokud s touto grafikou malíř pracoval,
vyuţil opět pouze její polovinu a ještě si architekturu zjednodušil. Je ovšem moţné,
ţe existuje či existoval jiný grafický list, který měl tehdy Josef Hager v ruce. Sedmá
architektonická malba zobrazuje bránu s prŧchodem do nádvoří, která stojí na sloupech.
A osmý architektonický obraz zobrazuje chrám na čtvercovém pŧdorysu, v popředí
s mostem nad řekou a malou plachetnicí s dvěma postavami.
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6. 13. Kostel sv. Šimona a Judy v Praze
Datace: 1773
Prameny: MOLOVÁ/KŘÍŢ/ŢÁČEK/MERTA 1993; NEČÁSKOVÁ/SKAROLKOVÁ/PADEVĚT
1993.
Literatura: EKERT 1883, 476; RUTH 1904, 747; KUCHYNKA 1923, 247–248; BOGAR
1934, 232; TOMAN 1936, 175; POCHE 1985, 195; PREISS 1989, 777; ŠRONĚK 1995, 239;
VLČEK 1997a, 537; VANČURA 1996, 118; PREISS 1999a, 243; DOLEŢALOVÁ 2008, 66–
67; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459.

Kostel sv. Šimona a Judy při klášteře milosrdných bratří v Praze na Starém
Městě byl zbudován jiţ před rokem 1632 na místě pŧvodního českobratrského sboru.
V letech 1720–21 prošel chrám barokní rekonstrukcí, během níţ byl upraven především
portál a fasáda kostela. Dále byla zhotovena varhanní kruchta, oratorium a opravena
krypta. Završením stavebních úprav byla výmalba presbytáře Josefem Hagerem v roce
1773.247 Malíř signoval svou realizaci na malované mramorové desce Jos. Hager Pinx.
MDCCLXXIII.248 Rudolf Kuchynka roku 1923 píše, ţe malba byla v letech 1842, 1876,
1888, 1915 přemalována a její tvrdost zakrývá originální malbu a znemoţňuje učinit
si představu o iluzivním pŧsobení pŧvodní práce. 249 Na počátku devadesátých
let 20. století proběhlo celkové restaurování presbyteria, přičemţ na práci se podílely
dvě skupiny restaurátorŧ. Od října 1992 do dubna 1993 byly restaurovány figurální
malby, iluzivní oltář a dva postranní výjevy.250 Druhá skupina se soustředila
na restaurování zbylých částí, převáţně dekorativně pojatých ploch presbyteria.251
Restaurátoři uvádějí, ţe stav maleb byl havarijní, barvy zpráškovatělé, někde
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i opadávaly. Nejhŧře na tom byla nástropní malba, ale ani obrazy na bočních stěnách
nebyly v lepším stavu. Na nástropní malbě ani nebyl pod přemalbou na některých
místech dochován originál.252 Iluzivní architektura oltáře se dochovala v lepším stavu,
a tudíţ bylo moţné sejmout přemalby a odhalit barokní malbu. Odkrytí pŧvodních
maleb proběhlo na většině částí presbytáře, pouze tam, kde nebyl dochován originál,
zŧstala přemalba (části obrazŧ na bočních stěnách a nástropní malba) ovšem restaurátoři
její účin zeslabili, aby dosáhli kompaktnějšího výsledku. 253 Skupina restaurátorŧ
pracujících souběţně na opravě dekorativní výmalby presbyteria se snaţila
o respektování figurální malby a zachování celistvosti, kdy se iluzivní architektura,
postavy i dekorativní výmalba doplňují. Na vítězném oblouku byla ponechána přemalba
z 19. století. Restaurátoři uvádějí, ţe ve spodních částech presbytáře bylo třeba některé
části rekonstruovat například kvŧli elektroinstalaci.254
Malíř umístil do presbytáře architekturu oltáře [33], [34] o rozměrech přibliţně
2 255

90m .

Oltář se dvěma dvojicemi sloupŧ po obou stranách nese ve svém středu obraz

z dílny Václava Vavřince Reinera se svatým Augustinem, který předává knihu řádových
pravidel sv. Janu z Boha a sv. Šimon a Juda Tadeáš orodují u Nejsvětější Trojice.256
V nadţivotní velikosti a v monochromním provedení jsou postavy umístěné ve spodní
části oltáře. Zcela vlevo stojí svatý Jan Nepomucký s hvězdami okolo hlavy a kříţem
v ruce, v jeho blízkosti je umístěn archanděl Michael se štítem a mečem, kterak poráţí
ďábla. Vpravo se vztyčeným praporem stojí svatý Václav a vedle něho archanděl
Gabriel. Na vrchní římse je umístěna alegorická postava se symboly Víry, Naděje
a Lásky. 257 Po stranách posedávají dva andělíčci. Na stropě malíř v oválném poli
znázornil Personifikaci boţské Moudrosti, ţenu s trojúhelníkovou svatozáří a pochodní.
Kolem ní poletují andílci. Po stranách presbyteria se nacházejí dvě malby znázorňující
patrony kostela, sv. Šimona a sv. Judu. Zbývající plochy pokryl malíř dekorativními
prvky,

vyzdobil

stěny,

vítězný

oblouk

či

lunety.

Vyuţil

k tomu

imitaci

architektonických prvkŧ či štukové výzdoby. Dále se zde nacházejí kruhové medailony,
draperie, barevné pásy a nápodoba mramoru.
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6. 14. Zámek Bečváry
Datace: 1774
Prameny: NAČERADSKÁ/BIEGEL/CIRGLOVÁ 2000.
Literatura: MÁDL 1897, 2–4, 2–3 (obr.); PODLAHA 1910, 21; KUCHYNKA 1923, 248;
THIEME/BECKER 1923, 470; TOMAN 1936, 175; BLAŢÍČEK 1948, 54; NEUMANN 1969,
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BLAŢÍČEK

1971,

175–176;

BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ

1977,

287;

BISINGER/KAMÍNEK/MORÁVEK/SCHWIPPEL 1985, 153; PREISS 1989, 777 (obr. 505);
ŠRONĚK 1995, 239; HILMERA 2007, 221; POCHE 1977, 39 (obr.); STURM 1979, 512;
VLČEK 1999, 161; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; HILMERA 2013, 252.

Zámek v Bečvárech byl zbudován v letech 1750–1763, nicméně krátce poté byl
znovu přestavěn Ignácem Janem Nepomukem Palliardim, který postupoval dle plánŧ
Jana Josefa Wircha. Tehdy také došlo k výstavbě východního prŧčelí a kaple
sv. Michaela. 258 V době přestavby jiţ zámek patřil Arnoštu Gideonu Laudonovi,259
který také objednal výzdobu hlavního sálu, umístěného v ose zahradního prŧčelí
a postaveného na obdélném pŧdorysu se zaoblenými rohy. Generál Laudon ovšem jiţ
v roce 1776 Bečváry prodal a odešel do Vídně, kde o rok později koupil zámek
a panství Hadersdorf a Weidlingau.260 Nástěnné malby pokrývající stěny i zaklenutí sálu
a jsou signovány v rozevřené knize, kterou drţí génius: Hager et Redm Anno
MDCCLXXIIII pinxerunt. Restaurování nástěnných maleb v hlavním sálu i v kapli
proběhlo v roce 1978 Jaroslavem Altem. 261 Josef Hager se s Josefem Redlmayerem
opětovně setkává při realizaci nástěnných maleb. Jejich poslední předcházející realizací
byly malby v kostele sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze v padesátých
letech 18. století. Nicméně malíři stále zŧstávali v kontaktu jakoţto autoři divadelních
dekorací pro staroměstské divadlo v Kotcích.
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6. 14. 1. Hlavní sál
Výmalba hlavního sálu na zámku v Bečvárech se tematicky vztahuje k trojské
válce a Vergiliově Aeneidě. Josef Hager je autorem malované architektury, která
pokrývá stěny sálu a vytváří rámování k polím, které Josef Redlmayer vyplnil
figurálními scénami. [35], [36] V horní části je místnost prolomena několika oválnými
okny, z nichţ některá jsou pro zachování symetričnosti iluzivně domalována. 262 Stěny
člení malované kanelované pilastry s kompozitními hlavicemi. Uprostřed stěny, v níţ
jsou dvě niky s kamny a sochami antických bohyň se nachází obdélné pole se
zobrazením postavy génia. Okřídlená postava sedí na architektonických ruinách a drţí
rozevřenou knihu se signaturou malířŧ. Za postavou se tyčí palma, kolem ní jsou zbytky
uměleckých děl, deska s malovanou postavou, sochařské torzo a váza. Zcela v pozadí
lze vidět obelisk a pyramidy. Nade dveřmi v podélné ose sálu se nacházejí dva výjevy
váţící se tematicky k Aeneovi. Nástropní malby zobrazují řecké muţe, kteří se
domlouvají na poraţení trójanŧ pomocí dřevěného koně, který je na tabuli namalován a
zároveň vedle stojí i dřevěný model. Nad seskupením se vznáší Pallas Athéna, jeţ je
také pŧvodcem nápadu sestrojit koně. Figurální scénu doplňuje malovaná architektura,
po levé straně se sloupovým portikem podporuje iluzi prŧhledu k nebesŧm a na druhé
straně se nachází v horizontální linii silueta města.
Nad hlavní římsou obíhající kolem dokola sálu se nacházejí v nikách
chiaroskurové ţenské postavy představující dle Karla B. Mádla personifikace
Moudrosti, Síly, Slávy a Vítězství. 263 Personifikací Síly je ţena s atributy Herkula,
hrdiny řecké mytologie, který proslul svou silou a odvahou. V levé ruce drţí postava
kyj, kterým Herkules zabil lva a do jeho kŧţe se následně oblékl. Tuto kŧţi i s drápy má
personifikace na sobě. Dalším atributem odkazujícím k Herkulovi jsou zlatá jablka ze
zahrady Hesperidek, která ţena pravděpodobně drţí v ruce. Personifikaci Vítězství
představuje ţena s přilbicí na hlavě a třemi vavřínovými věnci, má u sebe prapory, kyj
s trny, knihy a plánek opevnění. Na ţenu s korunkou a částí obelisku s vavřínovým
věncem by nejspíš připadala personifikace Slávy. Podle Karla B. Mádla zde má být
zobrazena ještě Moudrost, nicméně čtvrtá postava její atributy nenese. Tuto ţenu
doprovází orel, holubice a další nespecifikovatelné zvíře. Orel byl především v antice
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symbolem síly a vítězství či pýchy. Naopak Moudrost bývala zobrazována s knihou
a hořícím světlem. V protáhlém fabionu nad hlavní římsou jsou kromě alegorických
postav medailony, v nichţ jsou zobrazené hlavy antických vojevŧdcŧ. Zbývající plochu
člení architektonické prvky. Pilastry ukončené volutami zdobí vavřínové věnce.
Ve špaletách oken jsou zobrazeny symboly představující astronomii s geometrií
a umělecké obory jako jsou sochařství, architektura, malířství a hudba. Aţ na jednu
výjimku se většinou výzdoba dvou špalet u okna váţe k jednomu tématu. Jako první
je zde má být geometrie s astronomií, které představují prvky jako kamera obscura,
pravítka, glóbus, odpichovadlo, kniha. 264 Kompas, který se tu také nachází, však
poukazuje spíše na geografii. Následuje sochařství, které je znázorněno například
hlavicí sloupu, bustou muţe, pravítkem, pracovními nástroji, sochou. Malířství
symbolizuje stojan s obrazem či paleta na barvy. Architektura nese patku sloupu,
pravítko, skládací metr, náčrtník, úhloměr. Jako poslední je zde zobrazena hudba
symbolizovaná rozličnými hudebními nástroji. Na stěnách sálu se nacházejí
v chiaroskuru malované hrající si děti, kteří mají u sebe opět atributy vítězství,
vavřínový věnec, palmovou a olivovou ratolest a troubu, která je také symbolem slávy
a šíření věhlasu.
Opětovně se zde setkáváme s typickými Hagerovými dekorativními prvky.
Například kazetované uzavření dvou konch nad personifikacemi po stranách sálu, které
malíř obdobně provedl jiţ dříve v kostele sv. Anny ve Viţňově nebo tři roky po
bečvárské realizaci v kapli paulánského kláštera ve Vranově u Brna. K Vranovu mají
malby v hlavním sále v Bečvárech také blízko uţitím světlých pastelových barev.
Roková dekorace drobnými květinami zavěšenými iluzivně na stěnách se objevuje
například v Hagerem vymalovaném kostele sv. Petra a Pavla v Bezně, v knihovně
piaristického kláštera v Praze či v kostele sv. Václava na Zderaze. Drobné květiny, které
jsou součástí maleb v okenních špaletách, se nacházejí také zcela ve vrcholku hlavního
oltáře v drahobudickém kostele.
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6. 14. 2. Zámecká kaple
S odlišnou barevností neţ jaká je v hlavním sále se setkáváme v zámecké kapli
sv. Michaela. [37] [38] [39] Na stěnu malovaný iluzivní oltářní architekturu připsal
Josefu Hagerovi Rudolf Kuchynka, 265 J. Hager je jako autor také uvedený u fotografie
kaple uloţené v archivu fotografické dokumentace Národního památkového ústavu.
Nicméně také byly v minulosti malby v kapli připsány Josefu Redlmayerovi.266
Badatelé se nejčastěji atribuce zdrţují a uvádějí především autorství oltářního obrazu
Nejsvětější Trojice, který zhotovil právě J. Redlmayer. 267 Dříve však v kapli byl obraz
s archandělem Michaelem, jak je zaznamenáno v soupisu zámeckého nábytku, který byl
proveden v roce 1782.268 Velmi podobný malbám v kapli je iluzivní oltář v kostele
Nejsvětější Trojice v Drahobudicích, 269 kde bylo Josefu Hagerovi Emanuelem Pochem
autorství připsáno.270 Kaple byla ve velmi špatném stavu především kvŧli vlhkosti, která
poničila spodní část maleb. Z roku 1952 pochází záznam konzervátora Státní
památkové péče, jenţ byl na prohlídce zámku: „V kapli se omítka sype se stran,
malovaná oltářní architektura velmi poškozená.“271 Díky novému majiteli je zámek
postupně opravován, restaurování kaple proběhlo v nedávné době Josefem Vojtkem.
Loď kaple dříve ukončovala severní křídlo pŧvodního zámku. Při přestavbě bylo
postaveno křídlo čtvrté, čímţ vznikla potřeba komunikačního propojení ze severního do
nově postaveného východního křídla a kaple musela být upravena. Na loď kaple
navazuje presbytář, který byl pravděpodobně postaven při přestavbě dle Wirchova
plánu. Tato přestavba probíhala někdy v letech 1766–1774. Úpravy kaple spočívaly
v přepatrování, přičemţ horní část slouţila později jako jídelna, jak je uvedeno
v soupisu nábytku bečvárského zámku v roce 1782.272 Ţe byla kaple přepatrována aţ po
realizaci výmalby dokládá také objevení části malovaného oltáře v horní části a sondy
do omítky ve spodní části, které prokazují, ţe zde malby byly. Stavební historie kaple je
velmi sloţitá, jednou z moţných hypotéz je, ţe vloţení nového stropu mohlo vzniknout
postupně. Nejdříve mohla být pouze prodlouţena chodba v druhém patře, která končila
265
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dveřmi do hlavního sálu. Případně do prostoru kaple mohla být vloţena oratoř,
přístupná z této chodby, o velikosti jednoho klenebního pole. V tomto stavu by byla
kaple vymalována a boční oltář, který je dnes zčásti zazděn klenbou, mohl mít své
opodstatnění a mohl být i symetricky doplněn podobným oltářem na druhé straně kaple.
K vloţení dalšího pole klenby do lodi kaple, a tedy k úplnému přepatrování, mohlo dojít
aţ poté. Tuto domněnku postupného přepatrování kaple podporuje rozdílnost rozměrŧ
klenebních polí později vloţeného stropu. V případě vloţení nového stropu v jedné
stavební etapě, vyvstává otázka, proč jsou pole nově vloţené klenby rozdílná. Tato
varianta vzniku prostoru, jak ho známe dnes a jak byl zdokumentován uţ roku 1782,
se zakládá na faktu, ţe zámek před Wirchovou přestavbou nebyl dokončen. Dle
stavebně historického prŧzkumu z roku 2000 neexistovala ţádná starší vrstva omítky
neţ ta z Wirchovy přestavby, tedy spíše dostavby. 273 Kdyţ tedy nebyl zámek dostavěn,
předpokládám, ţe ani kaple nebyla dokončena a tedy ani finálně vymalována. Kaple
musela v tomto případě být dokončena aţ za této Wirchovy přestavby, včetně
prodlouţení chodby v prvním patře, případně i vloţení oratoře do kaple, ale k úplnému
přepatrování a zakrytí výmalby kaple muselo dojít aţ v pozdějších stavebních úpravách.
V presbytáři kaple se nachází iluzivní sloupový oltář, po jehoţ stranách jsou dvě
postavy světcŧ. Kvŧli vlhkosti se spodní část malby nedochovala, z jedné postavy
zŧstalo pouze poprsí, druhá zŧstala zachována aţ po kolena. Méně dochovaný světec
drţel pravděpodobně monstranci, moţná se jedná sv. Norberta.274 Na plackové klenbě je
znázorněn prŧhled do nebe, v jehoţ středu se nachází Boţí oko v trojúhelníku, který
symbolizuje boţskou trojjedinost. Okolo se v oblacích vznášejí andělé. Ve stlačeném
frontonu nad hlavním oltářem se nachází kartuše s nápisem Quis ut Deus. Stěny jsou
členěny pilastry a doplněny zdobnými prvky, kartušemi či lasturovým ornamentem.
Do Hagerovy tvorby se výmalba kaple řadí mnoha prvky. Podobné Hagerovu
stylu je ztvárnění andílkŧ na plackové klenbě. Motiv anděla, který drţí kadidelnici
se obejvuje také v propracovanější verzi v hřbitovním kostele v Klášterci nad Ohří
či ve Valdštejnově kapli. Stavbou těla jsou podobní andělŧm, které vymaloval v kupoli
kostela sv. Ducha v Libáni nebo v knihovně piaristického kláštera v Praze. Buclatá těla
andělŧ, světlé vlásky a zpŧsob malby křídel odpovídají Hagerově zpŧsobu. Zlaté
rámování obloukŧ na klenbě je obdobné jako rámování figurálních polí, které se nachází
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v hlavním sálu. Barevně by opět výmalba kaple souhlasila, pouze odstín zelené
je poněkud odlišný neţ Josef Hager běţně pouţíval. V jeho dílech vidíme spíše
tlumenou, olivově zelenou aţ šedozelenou (například kostel sv. Václava na Zderaze,
strop

kaple

sv.

Anny

v Kašperských

horách

nebo

v kostele

sv. Vojtěcha

ve Vejprnicích). Barevnost oltářní architektury nese odstíny hnědočervené, která se pojí
s rŧţovofialovou a okrové, která imituje zlacené hlavice. Fialová a rŧţová barva jakoţto
součást architektur se prolínají malířovou tvorbou jiţ od počátku, například kostel
Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří, jehoţ výmalbu malíř realizoval
v padesátých letech 18. století. Opět se nabízí srovnání s barevností piaristického
kláštera v Praze, které je aţ na chybějící odstín této zelené obdobné. Oltářní architektura
má nejblíţe k iluzivnímu oltáři v kostele Nejsvětější Trojice v Drahobudicích. Zde
si stačí porovnat drobné prvky, například hlavice sloupŧ, zpŧsob tvorby kladí,
zalamování říms a barevnost architektury. Kazetování na oblouku oratoře v kapli
upomíná na nástěnné malby v kostele sv. Ducha v Libáni. Tam se také nachází obdobné
kartušové ornamenty a výrazné pouţití ţluté barvy. Nicméně v Libáni jsou barvy časem
zašedlé, coţ je oproti čerstvě restaurované kapli v Bečvárech velký rozdíl.

6. 15. Kostel Nejsvětější Trojice v Drahobudicích
Datace: sedmdesátá léta 18. století.
Literatura: MÁDL 1897, 10; PODLAHA 1910, 21 (obr.); POCHE 1977, 320;
BISINGER/KAMÍNEK/MORÁVEK/SCHWIPPEL 1985, 182.

Na místě pŧvodního kostela v Drahobudicích nechal postavit Jan Jiří Hillebrand
rytíř z Prandau, tehdejší vlastník bečvárského panství nový kostel.275 Stavba, jejímţ
architektem byl Ignác Jan Palliardi, 276 probíhala od roku 1762.277 Místním farářem byl
v letech 1772–1778 Václav Hofer, po něm přišel Josef Koutský, jehoţ pŧsobení
v Drahobudicích skončilo rokem 1779.278 Na hlavní oltář byl určen obraz Nejsvětější
Trojice od Josefa Redlmayera. Nástěnné malby v kostele zobrazují iluzivní
architektonické dekorace, o nichţ Emanuel Poche usoudil, ţe jsou „patrně
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od J. Hagera.“279 K malbě oltářních architektur přiřadil Josefa Hagera jako autora
s větší jistotou. K atribuci Josefu Hagerovi zde nahrává více okolností, obec
Drahobudice se nachází necelé tři kilometry od zámku v Bečvárech, kde J. Hager
s J. Redlmayerem vymalovali pro generála Laudona hlavní sál a kapli. Především
v sedmdesátých letech 18. století tito dva malíři pracovali společně, tudíţ skutečnost,
ţe Josef Redlmayer je autorem hlavního oltářního obrazu přímo ukazuje na součinnost
Josefa Hagera. A v neposlední řadě je zde samozřejmě slohová analogie k ostatním
Hagerovým malbám oltářních architektur. Datace díla vzhledem k absenci signatury
není známá, ovšem mŧţeme se domnívat, ţe se časově vztahuje k práci Hagerově
a Redlmayerově práci na zámku v Bečvárech roku 1774, kdy mohlo dojít k doporučení
malířŧ. Nebo také připadá v úvahu zmínka Karla B. Mádla, který uvádí, ţe: „Roku 1778
byl kostel prý na státní útraty rozšířen a vyzdoben. Zvětšení se jistě netýkalo
půdorysu.“280 Na přelomu 19. a 20. století byl stav kostela velmi špatný, šindelová
střecha byla poškozena, tudíţ dovnitř zatékala voda a ničila malby. Toto poničení vodou
lze vydedukovat i ze zcela chybějících spodních částí postranních oltářŧ. „U základů
neměla voda žádný výpad, proto nejen do základů ale i do zdiva vnikala, omítka
odpadala, tak že kostel zvenčí i uvnitř na 3 metry v pravém smyslu nahý byl,
což vypadalo hrozně zvlášť kolem hlavního oltáře.“281 Po mnoha nesnázích bylo
konečně roku 1901 přistoupeno k opravám. O stavu vnitřních omítek a maleb píše
drahobudický farář: „Omítka uvnitř kostela salnitrem prožraná jen na malé zbytky
zachovalá, od podlahy na 2,5 metru seškrabána, zdivo asfaltem nahozeno, a na asfalt
cementová omítka dána. Malba kol hlavního oltáře dle původní malby doplněna a stěny
nově omítnuté znovu natřeny, rovněž poškozené malby nástěnné u postranních oltářů
doplněny, dle zdání malíře pana Kazdy z Kouřimi, jenž ty malby v kostele
doplňoval.“282 V téţe době byla opravena také kostnice. Další malířské opravy byly
provedeny roku 1944 v souvislosti s elektrifikací kostela.283 Dne 22. března 1947 došlo
k spadnutí několika cihel i s omítkou z klenby zastřešující presbytář. 284 V současné
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době je kostel prázdný a nevyuţívaný, obraz z hlavního oltáře byl sejmut. Praskliny
v nástěnných malbách jsou vytmeleny a malba hlavního oltáře je ve spodní části
domalována, nicméně ve všech ostatních částech kostela malba přibliţně do výše
1,5 metru zcela chybí.
Hlavní oltář představuje jednoduchou sloupovou architekturu, [41], [42] jejíţ
proporce určují rozměry presbyteria. Ve spodní části před sloupy jsou v chiaroskuru
namalovány postavy sv. Petra s klíči a svatého Pavla, jehoţ atributem je zde meč.285
Oltářní nástavec završuje oblouk s rozeklaným tympanonem,

v jehoţ středu

je zobrazeno Boţí oko v trojúhelníku se svatozáří a z kaţdé strany sedí jeden putti.
Malíř iluzivně oltářní nástavec oddělil a za ním rozehrál hru s architektonickými prvky,
čímţ opticky dosáhl hloubky prostoru. V pozadí se opakují jeho typické motivy
balustrády a kartuší. K rokoku se zde hlásí rokaový ornamentj s květinovým dekorem
umístěný zcela na vrcholu. Zajimavostí je tvarovaná plastická římsa pod hlavním
oltářním obrazem a nad ním pŧlkruhová římsa s mušlovým dekorem, které podtrhují
pŧsobení oltářního obrazu a zároveň jej částečně rámují.
Postranní oltář umístěný na téţe straně jako kazatelna představuje prostý oltář
s jedním sloupem a dvěma pilastry po kaţdé straně. [40] Střídá se zde červenohnědá
s okrovou barvou, pro hlavice sloupŧ, pilastrŧ, pro putti a kartuši v oltářním nástavci
malíř pouţil světlé, bílošedé barvy, která připomíná chiaroskurové provedení soch
na hlavním oltáři. V kartuši se nachází monogram IHS, coţ je také jediný rozdíl oproti
protějšímu iluzivnímu oltáři, který nese monogram Panny Marie. Iluzivní oltáře
obsahovaly obrazy sv. Jana Nepomuckého klečícího před oltářem na straně epištolní
a na protějším oltáři byl umístěn obraz znázorňující svatou Annu a Pannu Marii. 286
U těchto oltářních architektur se zdá být autorství Josefa Hagera prokazatelnější
neţli v okolní výzdobě kostela. Hagerovský je také zpŧsob provedení dekorativního
zdobení postranních pilířŧ kanelurami, nikami s vázami, květinami a rokajem. Tyto
prvky se opakují v malířově tvorbě poměrně pravidelně. Stějně tak do jeho tvorby spadá
iluzivní rámování portálŧ do sakristie, rokajové ornamenty po stěnách. Nezvyklá
je naopak výmalba klenebních polí, v nichţ se nachází velmi jednoduchý dekorativní
motiv připomínající rámování s dekorem uvnitř. V úvahu přichází přemalby klenebních
285
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polí z dŧvodŧ výše naznačeného problému se zatékáním vody. Barevností opět malby
odpovídají Hagerově produkci, nicméně vidíme pouţívání zelené a rŧţovofialové
výrazně oddělené. Celý presbytář se nese v odstínech rŧţové, v oltářní architektuře
se střídá hnědočervenofialová barva s okrovou. Tyto barvy se opakují na postranních
oltářích, nicméně celý zbytek kostela je vymalován světlou, pastelově zelenou barvou,
která pŧsobením okolních vlivŧ během let ještě zesvětlala.
Obdobný iluzivní oltář se nachází v kostnici u kostela, v jednoduchém, nízkém
oltáři se uplatňují tytéţ principy jako u oltářŧ v kostele, kromě okrové a červenohnědé
zde přibývá zelené barvy, která je součástí iluzivní architektury. Uprostřed se nachází
Ukřiţovaný Kristus. Po stranách stojí sv. Jan evangelista a Panna Maria, kteří se zdají
být pozdějšího provedení.

6. 16. Klášter ve Vranově u Brna
Datace: 1777
Prameny: MIMOCHODKOVÁ 2009, 21; Farní pamětní kniha287
Literatura: WOLNÝ 1856, 317; KUCHYNKA 1923, 248; TOMAN 1936, 175; BERÁNEK
1940, 89 (obr.); BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 287; POCHE 1988, 556; PREISS 1989,
777; KRÁL 1997, 34; PREISS 1999a, 242; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459;
MIHOLA 2010, 20 (obr.).

Významné poutní místo Vranov se nachází severním směrem nedaleko od Brna.
Pŧvodní nevelký poutní kostel nechal přestavět kníţe Maxmiliánem z Liechtensteina
se svou manţelkou Kateřinou, rozenou Černohorskou z Boskovic. Tento manţelský
pár také nechal postavit kryptu.288 Později s narŧstajícím počtem poutníkŧ bylo
přistoupeno ke stavbě kláštera, který byl zaloţen dne 14. září 1633 a do něhoţ byl
povolán řád paulánŧ (řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly).289 Na výzdobě
kostela Narození Panny Marie se podílel především malíř Jan Jiří Etgens, který
vymaloval nástropními malbami klenbu kostela, hlavní oltář Nejsvětější Trojice
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je od malíře Paula Trogera a další obrazy od Franze Antonína Maulbertsche. 290
Umělecká dekorace kostela i kláštera probíhala především v první polovině 18. století,
nicméně protáhla se i do let pozdějších. Josef Hager sem zavítal roku 1777, coţ bylo
sedm let před zrušením kláštera Josefem II dne 12. října 1784.291 Datace i atribuce
nástěnné malby je doloţena zápisem ve farní knize, která poukazuje na problémy, které
Hagerovi činila figurální malba.292

6. 16. 1. Kaple v klášteře
Kaple, v literatuře téţ nazývaná jako zadní chór kostela 293 či oratoř294 [43]
je umístěna v klášteře za hlavním oltářem kostela Narození Panny Marie, přičemţ
v současnosti je přístupná pouze z chodby prvního patra kláštera. Tento pŧvodní
paulánský chór byl v roce 1777 opraven a také zvýšen, Josef Hager vymaloval stěny
architektonickými prvky a na strop umístil scénu s králem Davidem mezi anděly. [45]
Celkem malby i se zhotovením oltáře Ondřejem Schweigelem a vyřezávanými lavicemi
stály 2 000 zlatých. 295
Nástěnnou malbu s hudoucím králem Davidem a anděly měl moţnost vidět malíř
jiţ v minulosti v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, kde ji vymaloval
František Karel Palko, s nímţ tehdy Josef Hager spolu s Josefem Redlmayerem
pracoval jakoţto pomocník. Nicméně inspirace zmíněnou malbou se zde nenachází,
malíř umístil krále Davida do nebeských sfér, kterak hraje na harfu. Doprovázen
je anděly, první z nich sedící na oblaku v prvním plánu hraje na kontrabas. V popředí
před králem Davidem dva malí putti drţí papír s notovým záznamem, který vzhledem
k přesnosti zaznačení by mohl být konkrétním skladbou. Výrazný je anděl v modrém
šatu po pravé straně od Davida hrající na loutnu. Na rozdíl od ostatních postav se malíři
nepodařilo postavu zachytit z podhledu, ačkoli snaha je patrná. Výjev je doplněn ještě
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dalšími anděly, přičemţ jeden z nich hraje na triangl. Na scénu navazují po stranách
iluzivní kazetová pole, která měla prohloubit prostor. Ústřední scéna v obdélném poli
je po podélných stranách doplněna balustrádou. Ve středu delší stěny se nachází oltář,
na němţ je umístěna pozdně gotická soška Panny Marie Vranovské. Prostý sloupový
oltář, v jehoţ edikule se nachází kříţ, završuje oltářní nástavec s kalichem, září a putti
v chiaroskurovém provedení. [44]
Zbývající prostor místnosti vyplňují architektonické prvky, v lunetách se vţdy
nachází zlatá koruna a snítky. Mezi lunetami je prostor členěn kartušemi s vavřínovým
věncem doplněné volutami, mušlovým dekorem a květinami. Toto drobné kvítí často
zdobí Hagerovy malby, například jím doplnil interiéry kostela sv. Petra a Pavla
v Bezně, sv. Ducha v Libáni či v kostele sv. Václava na Zderaze. Naproti vstupu
do místnosti je iluzivní prŧhled do chodby, který dotváří symetričnost prostory
a zároveň prohlubuje prostor. Podobný iluzivní prŧhled do chodby vymaloval malíř
v propracovanější verzi v chodbě konventu břevnovského kláštera. Nad malovanou
římsou vznikají pole pŧlkruhově uzavřená, v nichţ se nacházejí kamenné vázy. Ve dvou
polích po stranách od hlavního oltáře jsou umístěny figurální scény, k jejichţ vytvoření
pouţil malíř předlohy z Ikonologie Cesare Ripy. Po levé straně od hlavního oltáře
je umístěna personifikace Horlivosti (Zelo). Představuje ji sedící ţena s andělskými
křídly a plaménkem, který jí vychází z hlavy. V levé ruce drţí dŧtky. Po její levé straně
přidrţuje putto velký kříţ. Horlivost je myšlena především ve víře, je láskou
k náboţenství, ke kterému přistupuje se vší upřímností, vytrvalostí a pracovitostí. Šíří
pravé učení, hledá, co je správné a snaţí se trestat chyby. 296 Druhou personifikací
je Věčnost (Aeternitas) znázorněná jako sedící ţena, jeţ drţí v pravé ruce urobora, hada
stočeného do kruhu, který pohlcuje svŧj ocas. Na schodě sedí putti s hořícím kahanem
v ruce.

6. 16. 2. Oratoře v kostele Narození Panny Marie
Poprvé výmalbu oratoří v kostele Narození Panny Marie Josefu Hagerovi připsal
Rudolf Kuchynka v roce 1923.297 Oratoře v presbytáři jsou umístěné naproti sobě, první
z nich slouţila Liechtensteinŧm a druhá byla určena pro paulánské řeholníky a také
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pro hudební sbor.298 Oratoře s prostorem presbytáře pojí otvor uzavřený plným
obloukem s balustrádou ve své spodní části. Jejich výzdoba je identická, všechny stěny
jsou pokryty malbami architektury s nevelkým pŧsobením dojmu iluze. [46] Prostor
je členěn rámovanými poli, drobnými konchami, festony, volutami, nápodobou
štukatury. Na stropě navazuje na kuţelkovou balustrádu malá iluzivní kupole prolomená
třemi okny. Ta připomíná jiné Hagerovy realizace, například analogicky vymaloval
lucernu iluzivní kupole v knihovně bývalého piaristického kláštera v Praze nebo lucernu
v kupoli v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně. Celkově jsou nástěnné malby opravdu
prosté a velmi se zde podepsaly přemalby. Nynější barevnost není pro Hagera typická,
oratoře jsou vyvedeny pouze v barvách, jejichţ rozsah je od světle béţové po hnědou
s narŧţovělým nádechem kolem středové lucerny.

6. 17. Piaristická kolej v Praze
Datace: 1778, stěny knihovny a kaple
Literatura: KUCHYNKA 1923, 248–249; TOMAN 1936, 175; POCHE 1985, 160; POCHE
1988, 557; PREISS 1989, 777; PREISS 1992, 36; ŠRONĚK 1995, 239; BAŤKOVÁ 1998,
496–498; PREISS 1999a, 243; PREISS 1999b, 286; BARTŦŠEK 2004, 14; Bartŧšek 2005,
6–7; HILMERA 2007, 221; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459; HILMERA 2013, 252.

Druhou dochovanou Hagerovou výmalbou klášterní knihovny je vedle servitské
také knihovna piaristické koleje na Novém Městě praţském. Budova byla postavena
Antonínem Müllerem v letech 1760–1765, konkrétně knihovna byla sklenuta v roce
1765.299 K realizaci nástěnných maleb došlo však aţ roku 1778,300 datace i autorství
jsou doloţeny signaturou malíře na stěně knihovny nad skříněmi ve znění Jos: Hager.
Pinxit 1778. V témţe roce zde v novém gymnáziu začali piaristé vyučovat.301
V literatuře je Josefu Hagerovi připisována výmalba iluzivního oltáře a klenby kaple,302
z níţ se ovšem dochovala pouze nástropní výzdoba dekorativními prvky. 303
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V knihovně pokryl malíř část stěn i strop knihovny iluzivními malbami,
na stěnách se nachází pilastry, nápodoby štukatur a drobné květiny. Špalety oken
vyplňují architektonické rámce, uprostřed s kruhovými medailony, které většinou
obsahují portréty neznámých muţŧ. Nástropní malba obsahuje iluzivní patro knihovny.
Prostřední, největší pole zobrazuje fiktivní kupoli, jejíţ tambour je členěn několika
dvojicemi sloupŧ, mezi nimiţ se nacházejí regály s knihami. [47] Po vnějším obvodu
posedávají skupinky andělŧ se symbolickými atributy, putti se také nachází
v postranních

klenebních

polích.

Tambour

ukončuje

prolamovaná

římsa,

na niţ navazuje balustráda. Na soklech po obvodu jsou usazeny postavy s rozličnými
gesty shlíţející dolŧ. Samotnou kupoli završenou lucernou vyplňuje kazetování. Dvě
podélná klenební pole zobrazují opět iluzivní prŧhled do klenutých prostor knihovny,
uvedené schodištěm s balustrádou a zlatými vázami s květinami. Evidentní je inspirace
Andreem Pozzou a to především v malbě kupole. Josef Hager přejímá veškeré základní
principy, umisťuje obdobně dvojice sloupŧ, sokly a prolamovanou římsu. Sám
si přidává balustrádu a sochy. Zcela stejná je navazující kazetovaná kupole, kdy malíř
přejímá předlohu do detailŧ včetně počtu kazetovaných polí v prostoru mezi pásy.
Naopak nevyuţívá zde dekorativní výplně kazetovaných polí, která ale nalézáme
na jiných Hagerových realizacích. 304 Ve cviklech pod kupolí a na stěnách jsou
medailony s portréty členŧ piaristického řádu. Ovšem jedinou identifikovanou postavou
je Josef Kalasanský, 305 znázorněný se stanovami řádu, jakoţto zakladatel piaristŧ. Snaha
o pojmenování postav je ztíţena malým mnoţstvím atributŧ, jeţ mají postavy při sobě.
Ikonografie figurálních seskupení dosud nebyla rozebrána, literatura se omezuje
na stručné pojmenování: „skupiny puttů se symboly vědy a víry“ 306 či obdobně: „andílci
s globy a dalšími symboly různých věd.“307 Ikonografickou identifikaci komplikuje
skutečnosti, ţe putti netvoří ţádný ucelený komplex.308 Začneme se skupinami
v postranních podélných polích. V prvním jsou v oblacích umístěni tři andělé, mezi
nimiţ je nebeský glóbus a kamera obscura. Putto usazený na látce se opírá o knihu,
druhý poukazuje na glób a třetí drţí dalekohled. Tato skupinka pravděpodobně
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předstabuje personifikaci Astronomie. N opačné straně místnosti v druhém postranním
poli jsou dva putti, první z nich má rozevřenou knihu a u sebe trubku. Druhý putti, který
jej korunuje vavřínovým věncem, drţí lyru. Za nimi je okřídlený kŧň Pegas, který bývá
viděn s Apollonem a Múzami. Jako interpretace se nabízí personifikace dvou druhŧ
umění, Hudby a Poezie.
V kupoli se nacházejí celkem čtyři skupinky puttŧ, první z nich představuje dvě
ze tří teologických ctností, Naději a Víru. [48] Naději symbolizuje putto opírající
se o kotvu. Víra má více atributŧ, putto drţí v levé ruce hořící srdce a jeho tvář
je zahalena rouškou, která symbolizuje to, ţe člověk věří, ačkoli Boha nevidí.309 Také
ji určují desky desatera se symbolem Boţího oka. Další dvojice představuje církevní
a světskou moc. [49] Hnědovlasý putti se opírá o knihu, před níţ je jako symbol
církevní autority vyobrazena papeţská tiára. Kromě toho drţí v levé ruce papeţský kříţ
se třemi příčnými břevny. Druhý putti má zavázané oči, drţí váhy a před ním leţí meč.
Mezi dvěma postavami se nachází rozevřená kniha, jejíţ polovinu, která je blíţe nyní
popisovanému putti, zdobí královská koruna a ţezlo, znaky světské autority. Na druhé
straně knihy je těţko čitelný text, nahoře s udáním roku 78 (LXXVIII), kdy byla
knihovna Josefem Hagerem vymalována. U dalších dvou skupinek je interpretace
komplikovanější, jeden putto drţí v ruce odpichovadlo pouţívané v geografii. Mezi
dvěma dětskými postavami se nachází armilární sféra. Druhý putti má u sebe pravítka
a úhloměr, atributy Geometrie, nicméně kolem pasu má omotanou modrou látku
s hvězdami, která poukazuje na Astronomii. Tato věda je zde však jiţ zobrazena, tudíţ
nepředpokládáme její opakování. V úvahu ještě připadá spojitost s druhou skupinkou
zobrazující dva putti s hŧlkou, přesýpacími hodinami a listinou s pečetí. Dŧleţitým
atributem je zemský glóbus, který by mohl poukazovat spolu s ubíhajícím časem
v přesýpacích hodinách na pozemskou sféru, a první skupinka by představovala sféru
nebeskou.310
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S rouškou je personifikace Víry vyobrazena v Iconologii Cesare Ripy. Zde má i další atributy jako
jsou kříţ, písmo svaté a slon. RIPA 1613, 187. Tutéţ roušku mívá i Personifikace Favola či Anima Beata.
310
Všechny tři glóby (nebeský a zemský glóbus, armilární sféra) vymaloval jiţ jednou Josef Hager
v knihovně servitského kláštera v Praze, tam se vázaly k „alegorii poznání vesmíru a světa, Geometrie a
Astronomie.“ PREISS 1999b, 289.

78

6. 18. Kaple sv. Lazara v Praze na břevnovském hřbitově
Datace: 1778
Literatura: BLAŢÍČEK/ČEČEŘOVSKÝ/POCHE 1944, 65; VILÍMKOVÁ/PREISS 1989, 267;
TISCHEROVÁ/VLČEK 2012, 50–52.

Kaple sv. Lazara stojící na břevnovském hřbitově byla postavena Anselmem
Luragem v letech 1760–1762311 a později v letech 1778 byla rozšířena a vymalována
Josefem Hagerem. 312 Autor zde své dílo nesignoval, nicméně je mu připisováno.313
Interiér kaple je architektonicky rozdělen na dvě propojené části. První část přímo
u vstupu není vymalována, nástěnné malby pokrývají aţ druhou polovinu kaple. Hlavní
oltář představuje jednoduchou malovanou oltářní architekturu s jedním sloupem
po kaţdé straně, rozeklaným kladím a nevelkým oltářním nástavcem. Oltář nese rovněţ
na stěnu malovaný obraz s Jeţíšem Kristem, který kříší sv. Lazara. Na klenbě
znázorněný prŧhled do nebe je méně častým jevem v díle Josefa Hagerem. Je tomu tak
z dŧvodu tematického zaměření výzdoby na Poslední soud, u něhoţ je znázornění nebes
nezbytnou součástí. Ve středu jsou zobrazeni dva andělé s kříţem a knihou, větší
z andělŧ troubí na polnici. Po obvodu jsou rozmístěny postavy, náhrobky a lebky. Také
lze vidět člověka, který vylézá zpod náhrobního kamene. Po části obvodu kruhovitého
výjevy pouţil malíř jako pozadí jednoduché fiktivní architektury hřbitova s oválným
zamříţovaným oknem, které poukazuje na reálná okna téhoţ tvaru v kapli. Ve čtyřech
cviklech jsou vymalovány v obdélných polích chiaroscurem scény, které souvisí
se smrtí a následným vzkříšením. V prvním poli je znázorněn Kristus na oblacích
s kříţem, pod ním lidé vstávají z hrobŧ. V druhém hraje dominantní roli zobrazení
kostlivce s kosou a přesýpacími hodinami, scéna je interpretována jako „smrt triumfuje
nad symboly světské moci.“ 314 Třetí pole představuje nebe, v jehoţ vrcholu je zobrazen
apokalyptický beránek ve svatozáři a pod ním svatí na oblacích. Poslední pole
představuje peklo symbolizované tlamou Leviatanovou, z níţ se chrlí oheň. Tutéţ tlamu
namaloval Josef Hager v kupoli kostela Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří.
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Ve stěných jsou čtyři niky s mušlemi v konchách, v nikách jsou namalovány vázy
se symboly lebek a kostí.

6. 19. Kostel Povýšení sv. Kříţe v Ostruţnu u Jičína
Datace: 1779
Literatura: PREISS 1989, 777; ŠRONĚK 1995, 239; HILMERA 2007, 221; HILMERA 2013,
252; STRÁNÍKOVÁ/ŘÍHOVÁ 2012, 60, 84, 85 (obr.).

Kostel Povýšení sv. Kříţe se nachází v obci Ostruţno u Jičína. Dŧleţitou
publikací, v níţ nalezneme podrobnou historii kostela je autorská monografie studentŧ
Univerzity Pardubice s názvem „Kronika a drobné památky ostruženské farnosti,“315
která byla zhotovena především na základě dŧkladného studia dostupných pramenŧ.
Na místě staršího středověkého kostela byl Františkem J. Schlikem zbudován v roce
1693 kostel, který byl pouze dřevěný a nikterak velký, pročeţ bylo přistoupeno
zanedlouho ke stavbě kostela nového. Poloţení základního kamene proběhlo v roce
1772, přičemţ stavitelem kostela se stal Filip Heger,316 který se také podílel na výstavbě
kostela sv. Petra a Pavla v Bezně, jehoţ interiér Josef Hager vymaloval. Stavba byla
ukončena roku 1780 a vysvěcena Janem Selbem, 317 nicméně interiér byl doděláván ještě
i poté, co koupil panství hrabě Josef Schlik. 17. září 1779 byl kostel znovu vysvěcen.
Část finančních prostředkŧ na kostel byla pouţita i z pozŧstalosti Václava Diršmída,
dříve pŧsobícího ve Slatinách, který přešel na nově ustanovenou ostruţenskou
farnost.318
Výmalbu kostela provedli Josef Hager a Josef Redlmayer. Na malovaném soklu
na stropě, ve scéně se zázračným oţivením muţe je podpis malířŧ a uvedení datace
Jos Redlmayer Jos Hager Pinxerunt 1779 a ve spodní části čteme připsanou signaturu
restaurátora H. A. Joukl Rest. A. D. 1901. Hynek Alois Joukl restauroval také Hagerovy
malby v nedalekém kostele sv. Ducha v Libáni roku 1906. Za restaurování
ostruţenských maleb obdrţel H. A. Joukl 2520 korun. Malby byly tehdy ve špatném
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stavu a na stěnách vznikaly trhliny. Spolu s ním zde pracoval Švarc ze Ţiţkova, který
měl na starosti nápodobu mramoru na pilířích a zlacení jejich hlavic. 319
Při předposlední společné realizaci malířské duo zhotovilo malby vztahující
se k tematice svatého Kříţe. 320 Socha ukřiţovaného Krista je i na hlavním oltáři, nad
nímţ se vznáší Bŧh Otec. Konchu presbytáře vymaloval Josef Hager typickým
kazetováním, obdobně například v iluzivní kupoli piaristického kláštera v Praze či jako
orámování nástropní malby v kapli ve Vranově u Brna a v soukromé kapli v domě
čp. 63 na Hradčanském náměstí.
Následuje scéna z bible (Nu 21, 1–9), která popisuje izraelský lid na poušti,
který začíná reptat na nedostatek stravy a stěţuje si. Hospodin na ně seslal jedovaté
hady a lidé začali umírat. Při tomto trestu začali prosit Mojţíše, aby se za ně modlil.
Hospodin se smiloval a řekl mu „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když
se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojţíš tedy udělal bronzového hada
a připevnil ho na žerď.“ (Nu 21, 8–9) Toto zhotovení hada Mojţíšem bývá chápáno
jako předobraz ukřiţování Krista 321 „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být
vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný“ (J 3, 14). Scéna
se nachází v oválném poli, v jejím středu stojí Mojţíš a poukazuje na bronzového hada.
Kolem jsou rozmístěni lidé, několik z nich je právě napadeno hady a někteří upírají zrak
na svou záchranu. [50]
Následuje obdélné pole, opět s figurální malbou. Nachází se zde několik postav
v prŧvodu, které s sebou nesou archu úmluvy. Většina z nich hraje na hudební nástroje
a zdá se, jako by tančili. Ikonograficky bychom scénu mohli určit jako dobývání
Jericha, kdy šli kněţí s archou úmluvy a obcházeli město, nicméně dle biblického
příběhu měli hrát na polnice (Joz 6, 1–9) a zde se nachází i harfa. Vpravo v pozadí
se tyčí stavba chrámu.
Nad kříţením se nachází největší malba v kostele, v kruhovém rámu se odehrává
Kristova cesta na Golgotu. [51] Uprostřed nese Jeţíš v bílém šatu a korunovaný trním
kříţ. Po levé straně se zdvihá mohutná brána města i s hradbami, za nimiţ vidíme chrám
a městské domy. Mimo Pána je zde mnoho dalších postav, zcela vpředu truchlí
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jeruzalémské ţeny, vlevo sedí na koních vojáci. Jsou tu dospělí i děti, někteří
komunikují, další drţí pochodeň, kadidelnici či prapory.
Následuje výjev nalezení sv. Kříţe, popsaný ve Zlaté legendě.322 Matka císaře
Konstantina Helena se snaţila nalézt kříţ, na němţ zemřel Kristus. Dle legendy jí místo
umístění kříţe po několika dnech mučení hlady prozradil ţid jménem Jidáš, později
pokřtěný a pojmenovaný Quiriacus. Na Kalvárii začal Jidáš kopat a nalezl tři kříţe.
Identifikaci pravého kříţe umoţnil zázrak, okolo šli muţi s márami a mrtvým muţem.
K zesnulému postupně přiloţili dva kříţe, po přiloţení třetího vstal z mrtvých. Existuje
však i druhá verze tohoto příběhu, která vypráví, ţe se jednalo o polomrtvou ţenu,
jeţ byla přiloţením kříţe uzdravena.323 Scénu, odehrávající se na schodišti, umístili
malíři do oválného pole, a většinu pozadí pokryli architekturou mostu zakončeného
balustrádou. Ve středu právě vstává vzkříšená postava, na jejímţ rameni spočívá břevno
kříţe, podpírané ve svém vrcholku muţem. Zcela v prvním plánu leţí nám zčásti skrytý
druhý kříţ a třetí se nachází v levé části výjevu. Scénu doplňují další postavy přítomné
u právě se odehrávajícího zázraku.
Dle legendy tomuto předcházela ještě jiná událost, tou je bitva u Milvijského
mostu dne 28. října 312. [52] Císař Konstantin v noci před osudnou bitvou spatřil na
nebi znamení kříţe v jasu světla, u něhoţ byla slova In hoc signo vinces, neboli V tomto
znamení zvítězíš. Konstantin nechal zhotovit kříţ, který vojáci s sebou nesli. Císař bitvu
nad Maxentiem vyhrál, v Jeţíše Krista uvěřil a nechal se pokřtít.324 Výjev bitvy
zachycuje nástěnná malba v jedné z bočních kaplí. Malba se nachází na klenbě
v obdélném poli, jehoţ prodlouţené cípy jsou zdobeny iluzivní štukaturou s festony.
Celá scéna zachycuje bitevní vřavu, kdy se míhají zbraně a koním se podlamují nohy.
Část výjevu zabírá kus poničeného mostu, na němţ stejně jako vedle bojují vojáci.
Jeden z nich je jiţ ve vodě i se svým koněm. Na modré obloze září kříţ s jiţ dříve
zmíněným nápisem.
Cyklus nástěnných maleb završuje scéna Posledního soudu v druhé boční kapli
naproti výjevu s bitvou u Milvijského mostu. Malba je rámována zcela stejně jako
předchozí scéna. Uprostřed na nebesích sedí Kristus, který přišel soudit lidstvo, pod ním
se vznáší anděl drţící mohutný kříţ. Po pravici Kristově se za duše zemřelých
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přimlouvá Panna Marie a po své levici má Jeţíš svého předchŧdce, Jana Křtitele.
Ve spodní části vstávají mrtví z hrobŧ, jeden je ještě přikrytý rouškou, druhý zvedá
náhrobní kámen a ţena nad nimi jiţ povstává. Na druhé straně je znázorněné peklo
s postavou ďábla, duše sem poslané se ocitly v plamenech. Naopak spasené duše jsou
zvány do nebeského království. Téměř celá malba je halena hnědavými mraky, pouze
ve spodní části prosvítá modrá obloha.
Nyní je nutné se ještě zaměřit na Hagerŧv podíl na této výmalbě. Bývá poměrně
shodně konstatováno, ţe při spolupráci těchto dvou malířŧ to byl Josef Redlmayer,
který maloval postavy a Hager se zaměřil na architekturu, která byla jeho oblíbenou
a v níţ vynikl. Tento názor podpořil také záznam kronikáře z Vranova u Brna, který
psal, ţe malba architektury Hagerovi jde, kdeţto s figurami má potíţe. Nebo dalším
případem mŧţe být malba osmi architektonických obrazŧ na zámku v Měšicích,
k jejichţ realizaci vyuţíval předloh Giovanni Battisti Piranesiho a při nichţ vynechával
postavy. Ostruţenské malby toto pravidlo potvrzují. Při slohovém zhodnocení opravdu
nevypadají postavy jako dílo Hagerovy ruky, nicméně například dvojice hlav andělŧ
s křidélky v Posledním soudu se podobají andílkŧm, jaké Josef Hager zhotovoval.
Obdobně je vymaloval například ve scéně Narození Panny Marie nad kruchtou
v kostele Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří nebo ve výjevu Narození Krista
v soukromé Valdštejnově kapli na Hradčanském náměstí. Tento příklad zmiňuji
z dŧvodu, abychom nepřistupovali k dílu prvoplánově s tím, ţe se Josef Hager malby
postav ani netkl, ale měli jsme oči otevřené. Určitě prací Hagerovou je výmalba
kazetované konchy nad presbytářem a architektonické rámce figurálních polí. Vázy
s květinami ve cviklech obdobně vymaloval například před lety v kostele sv. Ducha
v Libáni nebo v časově blízké realizaci ostruţenským malbám ve Vranově u Brna, kde
však chybí ve vázách květiny. Kromě těchto dekorativních prvkŧ se domnívám,
ţe je prací Josefa Hagera architektonická malba v rámci figurálních polí. Především
v ústřední malbě s Kristem nesoucím kříţ na Golgotu se nachází více staveb, brána,
hradby, dŧm a dva chrámy na kruhovém pŧdorysu. Ty malíř umisťoval do svých prací
často, například u Personifikace církve v kostele sv. Petra a Pavla v Bezně či v klášteře
servitŧ na Starém Městě praţském. Dále je nejspíš autorem mostu s balustrádou
ve scéně s nalezením sv. Kříţe či dalších drobnějších architektonických motivŧ.
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6. 20. Kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích u Plzně
Datace: 1781
Literatura: RIEGER 1863, 573; DLABACŢ 1815, 547–548; JIŘÍK 1896, 736; PODLAHA
1908, 337–340 (obr.); KUCHYNKA 1923, 249; THIEME/BECKER 1923, 470; TOMAN 1936,
175; POCHE 1982, 182–184 (obr.); PREISS 1989, 777; MÁDL 1999, 20–21; PREISS 2000b,
55–56; ŠRONĚK 1995, 239; HILMERA 2007, 221; Allgemeines Künstlerlexikon 2010,
459; HILMERA 2013, 252.

Poslední realizaci, kterou Josef Hager ve svém ţivotě uskutečnil, byla společně
s Josefem Redlmayerem roku 1781325 výmalba lodi kostela sv. Vojtěcha ve Vejprnicích.
Malíř zemřel ve věku 55 let dne 12. října 1781 v Praze na souchotiny (tuberkulózu),
je tedy pravděpodobné, ţe jiţ během práce ve Vejprnicích mohl být nemocný. Kostel
byl postavený v letech 1722–1726, přičemţ donátorem stavby byl František Václav
hrabě z Vrtby326 a místním farářem v téţe době byl Karel Dominik Řečický. 327
Jednolodní neorientovaný kostel měl pŧvodně vymalovanou loď malířem Janem
Spitzerem, která se ovšem nedochovala kvŧli špatnému stavu rákosového stropu.
Jiţ roku 1779 byla nově sklenuta klenba, k jejíţ výzdobě iluzivní kupolí a scénami
ze ţivota sv. Vojtěcha, povolal hrabě Jan Josef z Vrtby Josefa Redlmayera a Josefa
Hagera a zaplatil jim za jejich práci 700 zlatých.328 Na dekoraci interiéru stavby
se podíleli i další známí barokní umělci jako František Julius Lux, který vymaloval
presbyterium, Jan Spitzer, od něhoţ se dochovaly nástěnné malby v lodi či Lazar
Widman, autor sochařské výzdoby. 329
Ve středu lodi na plackové klenbě vymaloval Josef Hager iluzivní kupoli,
jeţ je doplněna Redlmayerovými postavami. [53] Meziprostor mezi čtyřmi klenebními
pasy, které člení kupoli na čtyři části, vyplňují kazety. Kazetování upomíná na malířovo
pouţívání grafických listŧ Giovanni Battisty Piranesiho či předloh Andrey Pozza.
Po obvodu kupole se nachází několik stupňŧ schodŧ, na nich jsou rozmístěny figurální
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scény. Největší z nich představuje zavraţdění sv. Vojtěcha, který byl pohany ubodán.
Svatý Vojtěch vzhlíţí k Panně Marii s Jeţíškem uprostřed oltářní architektury a nad ním
se vznáší anděl s palmovou ratolestí. Po obvodu se nacházejí další postavy související
se ţivotem sv. Vojtěcha. Iluzi prostoru dotváří Josef Redlmayer umístěním postav,
například stařec za schodištěm hledící dolŧ či klečící chlapec na spodním schodě.
Kupole je zakončena lucernou se čtyřmi okny a balustrádou po svém obvodu. Uprostřed
kruhový otvor imituje prŧhled na noční oblohu s hvězdami. Ve cviklech jsou
do kruhových rámŧ zasazeny čtyři výjevy týkající se téhoţ světce. Ve dvou klenebních
pásech výmalba dekorativních prvkŧ člení plochu a napodobuje štukovou výzdobu.
V klenebním poli mezi kupolí a presbytářem je ve středu vymalován Kristŧv monogram
XP, po stranách v iluzivních lunetách zlaté vavřínové věnce. Nad kruchtou je scéna, kde
sv. Vojtěch, zobrazený jako biskup, ukazuje kníţeti Boleslavovi notový záznam píseň
Hospodine pomiluj ny. 330 [54] K této scéně se vztahuje kresba z ruky malíře Jana
Václava Spitzera,331 z čehoţ se usuzuje, ţe Josef Hager s Josefem Redlmayerem při své
práci na klenbě kostela po novém sklenutí postupovali podle Spitzerovy pŧvodní
výmalby, ke které ji malíř vytvořil. 332 Součástí děje je chrámová architektura,
pravděpodobně od Josefa Hagera a architektonické orámování pole se zlatými vázami
po stranách.
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Nedatované zŧstávají v Hagerově tvorbě dvě realizace, u nichţ autor své dílo
nesignoval a ani není datace pramenně podloţena, z tohoto dŧvodu jsou také zařazeny
aţ na závěr katalogu.

6. 21. Kostel sv. Václava na Zderaze
Prameny: KOŢELUH 2009.
Literatura: SCHOTTKY 1831, 426; EKERT 1884, 223; NOVOTNÝ 1909, nepag (obr.);
KUCHYNKA 1923, 249; TOMAN 1936, 175; SEDLÁČKOVÁ 1946, 18; POCHE 1985, 246;
POCHE 1988, 557; VLČEK 1997c, 576; BEČKOVÁ/VŠETEČKOVÁ/JIRKA/ROHÁČEK 1998,
165 (obr.), 166; ROYT 2004, 12, 41 (obr.); ŢÁČEK 2008, 127–132 (obr.), 130.

Kostel sv. Václava na Zderaze, který stojí v ulici Resslova na Novém Městě
praţském, skrývá bohatou historii. Středověká svatyně byla postavena na základech
kostela románského, v renesanci i baroku upravená. Později kostel chátral a od konce
19. století aţ do závěru třicátých let století dvacátého prošel rozsáhlým obnovením.333
Jeho vnitřní vybavení obsahuje i řezbářská díla a mobiliář zhotovený Josefem
Bílkem. 334 Josef Hager je autorem výmalby kleneb presbytáře a lodi kostela. 335 Poprvé
mu tyto nástěnné malby připsal slovně profesor Ehemant.336 Rudolf Kuchynka o této
realizaci píše: „Hagerovy malby jsou pozoruhodným dokladem o tom, jak barokní malíř
dovedl šťastně vyzdobiti i klenby gotického chrámu, které symetrií svých drobných polí
byly nezvyklé pro smělý rozmach jeho štětce.“337 A Ema Sedláčková poznamenává:
„Pastelové tóny se zřetelně hlásí k období světlé ilusivní malby rokokové, třebaže
v kresbě je málo pokrokovosti. Ozdobné motivy nesou ještě stopy barokní masivnosti
a jejich komposice je spíše schematickým kladením jednotlivých prvků na plochy...“338
Malíř se v kostele sv. Václava výjimečně nepodepsal a datace díla je neznámá.
Realizaci kladou badatelé do druhé poloviny 18. století.339 V roce 1826 malby
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restauroval Jan Matouš a o století později v roce 1927 opravu nástěnných maleb
uskutečnil J. Janša. 340 V roce 2009 proběhlo restaurování Miroslavem Koţeluhem,
fresková výzdoba byla poničena zatékáním vody a vliv na ni měly i statické
problémy. 341
Hvězdicovou klenbu presbytáře [55] a lodi [56] vymaloval Hager převáţně
dekorativními motivy, částmi architektonických prvkŧ a figurálními scénami. Nástropní
malba klenby presbytáře obsahuje prostší motivy neţ výzdoba lodi. V lodi mezi
klenebními ţebry v červenohnědé barvě s nádechem fialové se nachází nápodoba
štukového orámování jednotlivých polí, která jsou celoplošně vyplněna pastelovými
barvami. Pokud postupujeme směrem do středu polí, po obvodu je převáţně zelená,
ve většině polí následuje okrová a střed vyplňuje červená, ve čtyřech případech
doplněna o rostlinné motivy. Výmalba hvězdicové klenby lodi je ztvárněna bohatěji,
kromě dekorativních polí se v ose lodi nacházejí pole s figurální výmalbou. Jako první
od vítězného oblouku je namalován anděl, v pravé ruce drţí zlatá písmena XP (Kristŧv
monogram) rámovaná svatozáří. Následuje Apoteóza svatého Václava, kde je světec
zobrazen s praporem, a anděly, z nichţ jeden drţí prapor, druhý ho přidrţuje a třetí
anděl, který se vznáší nad ním, pozdvihuje vavřínový věnec. V dalším poli se nachází
scéna Zavraţdění sv. Václava jeho bratrem Boleslavem. [57] Architektura portálu
chrámu ve Staré Boleslavi malíři perspektivně padá, především jeden ze sloupŧ
rámujících vstup je chybně umístěn. Svatý Václav v pokleku klepe na dveře, Boleslav
mu vráţí meč do zad. Scénu doplňuje třetí muţ s kopím a pochodní. Po stranách klenby
lodi nad okny malíř vţdy vytvořil iluzivní kazetovanou konchu ve svém středu buď
s puttim nebo vázou s květinami, které se střídají, přičemţ motivy v konchách naproti
sobě leţících jsou stejné. Nad to umístil malíř kuţelkovou balustrádu. Zbývající plochy
klenby jsou vyplněny dekorativními (architektonickými) prvky, rámovanými barevnými
poli, rostlinnými motivy a květinami. Klenební ţebra v lodi jsou na rozdíl od oněch
v presbytáři dvoubarevná,

hnědočervená barva je přerušována v pravidelných

intervalech ţlutou. Jinak barevnost je s presbytářem obdobná, nejvíce se zde střídají
tlumené barvy v tónech zelené a červené.
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6. 22. Kaple Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí
Panny Marie v bývalém ústavu šlechtičen na Praţském hradě
Literatura: DVORSKÁ/FROLÍK/VANČURA 2000, 202; LINDAUROVÁ/BERGER 2003, 115–
119 (obr.); BERGER 2008, 38–41; CHOTĚBOR/MĚCHURA 2008, 26; MALINSKÝ 2008b,
34; VŠETEČKA 2008, 74, 75 (obr.); MĚCHURA/MALÍNSKÝ 2010, 333–334.

Poměrně nedávno byla opravena kaple Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného
početí Panny Marie v bývalém ústavu šlechtičen na Praţském hradě. Rekonstrukce
celého objektu342 započala v roce 1997 a ukončena byla roku 2008.343 Tato kaple
čtvercového pŧdorysu je vysoká 16 metrŧ344 a zasahuje do tří podlaţí. Stavba kaple (dle
projektu Nicolla Paccassiho) je kladena do roku 1755, kdy byla postavena na místě
dřívější kuchyně. 345 Datace zhotovení výmalby kaple není známá. Na malbách
se podíleli dva malíři, Josef Hager zhotovil pravděpodobně iluzivní výmalbu stěn a Petr
Molitor je autorem malby Nejsvětější Trojice na stropě kaple. 346 Hagerovo autorství
není pramenně ani jeho signaturou doloţeno a je mu připisováno na základě slohového
rozboru.347 Výmalbu také připisují neznámým malířŧm, kteří pracovali pod Hagerovým
vedením.348 Z datace vystavění kaple roku 1755 a smrti Jana Petra Molitora v roce 1757
vyplývá, ţe k výzdobě stropu bylo přistoupeno krátce po dokončení stavby. Pokud
bychom předpokládali, ţe Josef Hager zde pracoval společně s Janem P. Molitorem,
jednalo by se o jednu z jeho raných prací. Ovšem nelze vyloučit moţnost, ţe zde malíř
pracoval aţ později. Zcela určitě nemaloval iluzivní architekturu sám, coţ vyplývá
z velikosti ploch omítky, která byla nanesena v jeden den a musela být vymalována,
dokud zŧstávala vlhká. 349 Do Hagerovy tvorby se výmalba zařazuje více prvky,
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analogické k dalším lokalitám jsou malované voluty, členění plochy na rámovaná pole,
imitace mramoru, architektura oltáře či malovaná okna, která zhotovil malíř také
v presbytáři v kapli sv. Anny v Kašperských horách. Na rozdíl od ostatních lokalit, kde
autor pracoval, se zde nenachází velké mnoţství dekorativních prvkŧ, které jsou pro
něho typické. Tři figurální výjevy na stěnách se dochovaly jen fragmentárně. Hlavní
oltář představuje Pannu Marii Immaculatu, po stranách se nachází Zvěstování Panně
Marii a sv. Ivan.350 Boční malby se dochovaly opravdu ve velmi špatném stavu, takţe
není moţné soudit autorství, nicméně figurální výjev na hlavním oltáři s Pannou Marií
se dnes po restaurování jeví namalován natolik odlišným stylem, neţ jakým tvořil
Hager, ţe předpokládám odlišnou atribuci. Dŧkazem je například porovnání
s Hagerovou Pannou Marií umístěnou ve středu kupole v kostele Panny Marie
Utěšitelky v Klášterci nad Ohří. Je ovšem nutné brát v potaz fragmentární dochování
a zásahy a retuše restaurátorŧ.
Před celkovou rekonstrukcí se kaple nacházela ve velmi špatném stavu a byla
rozdělena dodatečně vloţenými stropy na jednotlivá patra,351 kruchty byly zbořeny
a nástěnné malby zamalovány. 352 Oprava kaple byla dokončena roku 2003, přičemţ
nejdříve byly odstraněny stropy, po nichţ zŧstala poškozená místa. Nástropní výjev
s Nejsvětější Trojicí od Petra Molitora zabílen na rozdíl od iluzivní architektury nebyl.
Restaurátoři (Tomáš Berger, Petr Stirber a Tomáš Záhoř) postupně snímali svrchní
vrstvy a čistili barokní, znečištěné malby, které podle názoru restaurátorŧ nebyly před
zabílením opravovány. 353 Jednou z otázek bylo zvolení restaurátorského přístupu, zdali
pouze fixovat zachované malby, nebo i částečně rekonstruovat. Z dŧvodu snahy
o celistvé pŧsobení kaple byl zvolen přístup vedoucí k celkovému sjednocení maleb
v kapli, také z dŧvodu, aby obnovili pŧsobivost iluze. Restaurátoři rekonstruovali také
nedochované kruchty. 354
Kaple, jejíţ pŧdorys tvoří téměř čtverec, je členěna velkými iluzivními okny,
přičemţ mezi dvěma se na protějších stranách nalézají figurální obrazy. [58], [59]

stíny a světla a současně vytvořili žilkování žlutých či zelených mramorů.“ LINDAUROVÁ/BERGER 2003,
117.
350
LINDAUROVÁ/BERGER 2003, 119.
351
Ke vloţení dodatečných pater bylo přistoupeno ve 20. letech 20. století, kdy v objektu sídlilo
ministerstvo vnitra. „Část přízemí zabrala trafostanice, v úrovni prvního patra byla zřízena tělocvična.“
MĚCHURA/MALÍNSKÝ 2010, 333.
352
VŠETEČKA 2008, 74–75
353
LINDAUROVÁ/BERGER 2003, 118.
354
LINDAUROVÁ/BERGER 2003, 118–119.
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Naproti vstupu je namalován oltář s Pannou Marií Immaculatou mezi anděly zakončený
konchou. Stěny člení lizény, římsy, rámovaná pole a další malované architektonické
články. Součástí výzdoby je imitace mramoru či voluty.

6. 23. Kresba – návrh dekorativní brány
Datace: 1760–1770
Prameny: KRŦFOVÁ 2011, 52, 59, 104 (obr.).
Literatura: PODLAHA 1918, 48; KUCHYNKA 1923, 250; ČERNÝ 1968, obr. 124;
BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 128 (obr.), 288; Preiss 1977, 283–284, 287–288;
PREISS 1992, 38; SEKYRKA 1997, 90; PREISS 1999a, 243 (obr.); VONDRÁČKOVÁ 2001,
101–102; Hilmera 2007, 221, 222 (obr.); HILMERA 2013, 252, 253 (obr.).

Jediná Hagerova dochovaná kresba souvisí s jeho činností v oblasti scénografie.
Dochovaný divadelní prospekt je kreslený na papír perem, štětcem a tuší,
je lavírovaný. 355 Kresba o rozměrech 262x238mm356 je signovaná na soklu v pravém
spodním rohu J. Hager arch. Její vznik kladou badatelé mezi roky 1760–1770.357
Umístěna je v Národní galerii v Praze, inv. č. k. 23741.358 Znatelný je vliv rodiny Galli–
Bibiena na soudobou jevištní tvorbu a konkrétně právě na dílo Josefa Hagera, například
jde o vystupující hranolové bosáţe na dřících sloupŧ v popředí brány a také konstrukce
letohrádku (či sala terreny) v pozadí.359 Josef Hager se při své tvorbě inspiroval cizími
vzory vícekrát, při malbě osmi iluzivních architektur v sále na zámku v Měšicích vyuţil
předloh Giovanni Battisty Piranesiho. 360 Jiří Hilmera předpokládá, ţe podobným
zpŧsobem mohl pracovat malíř i při tvorbě scénografických návrhŧ pro praţské divadlo
v Kotcích.361
Divadelní prospekt znázorňuje glorietovou bránu s prŧhledem do zahrady
či nádvoří. [60] Brána je zakončena stlačenou kupolí a piniovou šiškou, po stranách
nároţí jsou umístěny dvě sfingy. Pŧlkruhový portál završuje trojúhelný fronton. Brána
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se do stran otevírá čtyřmi křídly, dvě v popředí jsou tvořena sloupy s rovným
překladem, balustrádou a vázami s květinami. Druhá dvě křídla jsou tvořené arkádami.
Skrze prŧhled jsou vidět dvě sochy po stranách, uprostřed fontána a v pozadí
architektura ukončující nádvoří, pravděpodobně sala terrena. 362

7. Katalog nedochovaných děl
7. 1. Kaple sv. Jana Nepomuckého v katedrále Nejsvětější
Trojice v Dráţďanech
Datace: přibliţně 1753363
Literatura: BERGNER 1913, 54; KUCHYNKA 1917, 131; KUCHYNKA 1923, 243;
BLAŢÍČEK 1971, 175; STURM 1979, 512; PREISS 1992, 36; Preiss 1999a, 120, 276, 100
(obr.), 101 (obr.); Velký slovník naučný 1999, 94; Allgemeines Künstlerlexikon 2010,
459.

Josef Hager odešel 25. července roku 1753 do Dráţďan, 364 kde poté nejspíš jako
pomocník Františka Karla Palky pracoval na výzdobě kaple sv. Jana Nepomuckého
v katedrále Nejsvětější Trojice (dvorním kostele). Tato výmalba byla zničena
při bombardování 13. února 1945,365 nicméně víme, ţe zde byla zobrazena apoteóza
sv. Jana Nepomuckého, doplněná o personifikace a anděly. 366 K této nástěnné malbě
se dochoval Palkŧv kresebný návrh367 a fotografie umístěné v Deutsche Fotothek
Dresden reprodukované Pavlem Preissem v publikaci o Františku Karlu Palkovi. 368
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KUCHYNKA 1923, 250.
PREISS 1999a, 276.
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KUCHYNKA 1923, 243.
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PREISS 1999a, 276.
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PREISS 1999a, 276. Pavel Preiss v katalogu děl uvádí dosavadní soupis literatury vztahující
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7. 2. Klášter cyriaků v Praze
Datace: říjen aţ 7. prosinec 1759.369
Literatura: KOŘÁN 1968, 185, 195; POCHE 1988, 557; PREISS 1989, 777; PREISS 1992,
36; PREISS 1999a, 243; Allgemeines Künstlerlexikon 2010, 459.

Klášter cyriakŧ stával na místě dnešní právnické fakulty Univerzity Karlovy
na náměstí Curieových v blízkosti kláštera Milosrdných bratří s kostelem sv. Šimona
a Judy, kde Josef Hager vymaloval presbytář. Klášter byl zrušen Josefem II roku 1783,
samotné budovy byly zbořeny v roce 1890.370 Rekonstrukcí pŧvodní podoby kláštera
podle zachovaných pramenŧ se zabýval Ivo Kořán v publikovaném článku s názvem
Cyriacký klášter a chrám sv. Kříže Většího v baroku.371 Zajímavostí je, ţe pro cyriacký
klášter pracoval i učitel učitele Josefa Hagera Jan Adam Schöpf, který vymaloval kapli
sv. Jana Nepomuckého, za coţ dostal zaplaceno stejně jako později Josef Hager
za výzdobu refektáře. Také Josef Redlmayer přispěl svým dílem, v roce 1753
vymaloval okolí krucifixu na hřbitově podle návrhu Františka Karla Palky. 372 Josef
Hager vyzdobil nástěnnými malbami od října do 7. prosince 1759 refektář, za nějţ
dostal zaplaceno 100 zlatých.373 Ačkoli se výzdoba nedochovala, je nám znám
ikonografický program maleb: „Výzdoba refektáře byla ikonograficky pozoruhodná:
prostřed stropu „adoratio providentiae divinae per choros angelorum“, na dvou
bočních prostorách „impletio omnis animalis benedictione, per pisces, et quadrupedia
adumbrata“. Nad okny cyklus ze života řádových světců: I. 1. „S. Cletus P. M. cruces
suis hospitalariis distribuit,“ 2. „Hospitalitatem peregrinis praestitam exhibet“.
II. Sv. Michael Gedrojč: 1. Vstupuje do řádu, 2. Znamením kříže hasí oheň, 3. Na
modlitbách před krucifixem týrán ďábly, 4. Křísí tři mrtvé, 5. Konverze pohanů na
Litvě, 6. Andělé slaví cyriaky. Zbylou plochu vyplňovaly symboly a znaky probošta
Kirchmayera a jeho nástupce Wolfsberka.“374

369

ROLLOVÁ 1973, 118.
KOŘÁN 1968, 173.
371
KOŘÁN 1968, 173–195.
372
KOŘÁN 1968, 184.
373
KOŘÁN 1968, 185.
374
KOŘÁN 1968, 195, pozn. 66.
370

92

Tato výmalba a mnoho dalších proměn kláštera proběhly za Václava
Kirchmayera z Rejchovic,375 který byl proboštem v letech 1740–70. On také vyměnil
v listopadu 1769 pŧvodní oltář Nanebevzetí Páně za iluzivní oltářní architekturu
zhotovenou Josefem Hagerem, vprostřed ponechal pŧvodní obraz, který nechal
očistit.376

7. 3. Klášter karmelitánů na Malé Straně v Praze
Datace: 7. – 24. 5. 1765
Prameny: KLEISNER 1997, 94.
Literatura: POCHE 1988, 557; PREISS 1989, 777; PREISS 1992, 36; ŠRONĚK 1995, 239;
PREISS 1999a, 243; PREISS 1999b, 286; HILMERA 2007, 221; Allgemeines
Künstlerlexikon 2010, 459; HILMERA 2013, 252.

V roce 1763 se rozhodli karmelitáni obnovit svou knihovnu v klášteře u kostela
Panny Marie Vítězné na Malé Straně praţské. Tato oprava zahrnovala výměnu staré
cihlové dlaţby za dlaţbu mramorovou, zvětšení oken i dveří a také výměnu starého
mobiliáře. Od 7. do 24. května roku 1765 zhotovil Josef Hager za 150 zlatých výmalbu
nově vybílených stěn. 377 Namaloval zde: „...zakladatele bosých karmelitánů Terezii
a Jana od Kříže, které doprovodil čtyřmi genii vědních fakult. Nad třetím oknem
od vchodu vymaloval čínskými písmeny jméno tehdejšího převora P. Wolfganga
od Narození Panny Marie, což byla narážka na jeho dvanáctileté misionářské působení
v Číně a připomínka, že úprava podniknuta z jeho podnětu.“378 Klášter byl zrušen
3. července 1784 a v jeho budově byly umístěny rŧzné úřady gymnázium. 379
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Joannes Wenceslaus Kirchmayer de Reichwitz byl pokřtěn 21. 5. 1695 u sv. Havla v Praze, do
konventu cyriakŧ vstoupil 6. 2. 1718. Roku 1740 se stal proboštem, kterým byl aţ do své smrti 26. 1.
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7. 4. Malby v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Datace: 1763, 1779
Literatura: PODLAHA 1915, 231; KUCHYNKA 1923, 245; PODLAHA 1929, 320; PREISS
1992, 36–37; KLEISNER 1999, 274–275; HILMERA 2013, 252–253.

O nedochovaných Hagerových malbách ve svatovítském chrámu jsme
informováni ze zprávy, která uvádí, ţe roku 1763 dostal malíř zaplaceno 500 zlatých
a měl obdrţet ještě 1500 zlatých. Tuto práci vykonal Josef Hager uvnitř chrámu. 380
Zároveň nejsou známy ţádné popisy díla ani záznamy o jakou tvorbu se mohlo jednat.
Rudolf Kuchynka na základě vysoké částky, která byla malíři vyplacena, usuzuje, ţe šlo
o velkou realizaci. 381
V roce 1779 se Josef Hager podílel na dekoraci katedrály sv. Víta u příleţitosti
výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého a to konkrétně výzdobou hlavního oltáře.382
Antonín Podlaha k tomuto poznamenává: „V dómu svatovítském zbudována byla před
hlavním oltářem nádherná slavnostní stavba. Návrh k ní podal P. František Expedit
Schönfeld, exjesuita, profesor poëtiky...“383 Jméno Josefa Hagera zapsal kronikář
bosých karmelitánŧ z kláštera na Malé Straně: „Architectura per D: Haager
dexterrimum in haec linea artificem Picta est, figurae et icones ab alia manu, quo
minus decoro, authori non erant laudi, tota Machina ab immo ad Summum creis
concinne dispositis...“384 Kronikář také zmínil, ţe J. Hager nepracoval sám. Antonín
Podlaha roku 1929 neznámého spolupracovníka určuje jako Hofmanna. 385 Reprodukci
výzdoby připojil Tomáš Kleisner ve svém článku. 386
Stavba měla ve spodní části kapli s oltářem, součástí byly sochy Kajícnost
a Mlčenlivost. Na oltáři leţelo tělo sv. Jana Nepomuckého v rakvi. Byl zde nápis
Memoria Insignis Triumphi, Quem Catholica Religio Per Invictum Sancti Joannis
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Nepomuceni Silentium Reportavit.387 Tato krásná a velkolepá výzdoba k poctě sv. Jana
Nepomuckého svědčí i o Hagerově postavení, kdyţ si ho jiţ potřetí vybrali k práci
v hlavním metropolitním chrámu a ještě k takto významné události. Poprvé zde
pracoval roku 1763, co ovšem vytvořil, nevíme. O devět let později zhotovil spolu
s Václavem Kramolínem nástěnnou malbu prozatímního prŧčelí a třetí dílem je právě
tato slavobrána.

7. 5. Prozatímní průčelí chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Datace: 1771–72
Literatura: MEUSEL 1778, 49; DLABACŢ 1815, 547; SCHOTTKY 1832, 219; MÜLLER
1863, 573; JIŘÍK 1901, 12–15; Ruth 1903, 295 (obr.), 302; PODLAHA/HILBERT 1906, 12;
KUCHYNKA 1923, 247; THIEME/BECKER 1923, 470; TOMAN 1936, 175; TOMAN 1936,
175; POCHE 1985, 81; POCHE 1988, 556; PREISS 1989, 777; PREISS 1992, 36–37;
ŠRONĚK 1995, 239; PREISS 1999a, 243; Umělecké památky Prahy 4 2000, 74 (obr.);
KUTHAN/ROYT 2011, 461.

Nedostavěný chrám sv. Víta v roce 1541 vyhořel, a jelikoţ poţárem padla také
provizorní dřevěná část chrámu, bylo nutné postavit prozatímní zeď, která by zakrývala
otevřenou část. Vystavěl ji Bonifác Wohlmut a Hanuš Tirol v rozměrech 40,84m
na výšku a 28,95m na šířku. 388 Stěna, byla vymalována Janem Ferdinandem
Schorem roku 1729 a znázorňovala české patrony v říši nebeské.389 Tato nástěnná
malba zde dlouho nevydrţela, byla poničena bombardováním během obléhání Prahy
prusy v roce 1757. Proto bylo později přikročeno k opravě a opětovnému vymalování
této stěny. Malbu zhotovili Josef Hager spolu s Václavem Kramolínem390 v letech
1771–1772.391 Julius M. Schottky uvádí nápisy na malbě: „MDCCLXXII Josephus
Hager pinxit und Wenceslaus F. Kramolin nat. Nimburg pinxit 1771.“392 Z toho
vyplývá, ţe nejdřív zhotovil hlavní, střední část Václav Kramolín a Josef Hager svou
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část zhotovil později. František X. Jiřík nám zprostředkovává Schallerŧv popis nástěnné
malby z roku 1794, kdy praví, ţe „v pravo byla malována architektura a postavy Čechů
v národních krojích, v levo pak sv. patronové čeští v glorii; dole cís. Marie Terezie,
obětující korunu a žezlo s podpisem: AVstrIae pIetas hoC propILaeVM DeCorI restItVIt
a konečně český lev.“393
Josef Hager se o výzdobu prozatímního prŧčelí nejdříve ucházel sám, o čemţ jsme
zpraveni díky návrhu, který malíř vytvořil. 394 Hagerŧv návrh sice nebyl přijat, ale i tak
se na konečném vymalování prozatímního prŧčelí chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
podílel. Nástěnná malba byla odstraněna při dostavbě chrámu, samotná zeď aţ roku
1924.395

7. 6. Gloriet zámku v Zahrádkách u České Lípy
Datace: nedatováno
Literatura: SCHALLER 1787, 246; DLABACŢ 1815, 548; KUCHYNKA 1923, 249;
THIEME/BECKER 1923, 470; TOMAN 1936, 175; BLAŢÍČEK/PREISS/HEJDOVÁ 1977, 288;
PREISS 1989, 777; PREISS 1999a, 243; DANIEL 2006, 39.

O nedochované výmalbě glorietu v parku u nového zámku v Zahrádkách
u České Lípy nás informuje roku 1787 Jaroslaus Schaller.396 Tuto informaci následující
literatura přebírá, nicméně více informací není známo.
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8. Závěr
Osobnost Josefa Hagera se svým uměním zapsala nesmazatelně do dějin
českého pozdně barokního malířství, v němţ ještě převaţují rokokové prvky
nad klasicistními. Svým zaujetím v pozzovském ilusionismu se nicméně vrací
k vrcholně barokní monumentální malbě, která se však v jeho díle stává spíše ozvěnou
velkoleposti a opakováním bez vlastní invence. Dynamismus vrcholného baroka se nyní
zklidňuje a dostává spíše drobnější a dekorativnější charakter.
Josef Hager prošel učením u Jana Karla Kováře, od něhoţ přejal zaměření na
malbu architektur. V chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně se mu dostalo příleţitosti
pracovat s předním umělcem Františkem Karlem Palkou a krátce se školil i ve Vídni.
I přes to nikdy nepřekonal svého učitele. Produktivním byl J. Hager od padesátých
do sedmdesátých let 18. století. Roku 1781 uskutečnil poslední zakázku v kostele
sv. Vojtěcha ve Vejprnicích a zemřel nedlouho před tím, neţ nastal útlum uměleckých
objednávek z dŧvodu rušení kostelŧ a klášterŧ císařem Josefem II.
Velký význam pro české umění měla v první polovině 18. století osobnost Jana
Hiebla, který na naše území přinesl vídeňské poučení pozzovským ilusionismem
a ve svých nástěnných malbách spojoval kvadraturní malbu s figurální. Pracoval
převáţně pro jezuity, například v kostele sv. Klimenta v Klementinu nebo v kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie v Klatovech. Jedním z nejvýznamnějších
barokních umělcŧ své doby byl praţský rodák Václav Vavřinec Reiner, který byl
ovlivněn tvorbou Petra Brandla, Michala Václava Halbaxe a Jana Kryštofa Lišky. Mezi
představiteli pozdně barokního malířství lze jmenovat malíře Jana Lukáše Krackera,
Františka Karla Palka, Františka Julia Luxe či Jana Petra Molitora. Uměleckou tvorbu
Josefa Hagera však nelze řadit k těmto velikánŧm barokního malířství. Spíše
ji lze postavit na úroveň tvorby bratrŧ Josefa a Václava Kramolína nebo Josefa
Redlmayera.
Josef Hager byl zároveň kvadraturistou i figuralistou. Při spolupráci s Josefem
Redlmayerem maloval iluzivní architekturu, přičem role figuralisty připadla jeho
kolegovi. Nicméně malíř často pracoval sám a nezbývalo mu tak, neţ se chopit i malby
postav, které se ne vţdy zdají být provedeny kvalitně. Hagerovy pozdně barokní
či rokokové kvadratury navazují na tvorbu Andrey Pozza, kterou pro české prostředí
zprostředkovali Kryštof Tausch a výše zmíněný Jan Hiebl. V Hagerových kvadraturách
však mnohdy převládá dekorativismus nad iluzivním účinkem a plošná kresebnost nad
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architektonických prvkŧ pouţíval často i k rozčlenění plochy a rámování figurálních
polí. Malovaná architektura měla v jeho díle několik funkcí. Jednak, jak jiţ bylo
zmíněno, vytvářela zcela nový, fiktivní prostor. Vedle toho byla součástí figurálních
scén a doplňovala jejich pozadí. Její třetí funkcí bylo potom oţivení prostoru reálné
architektury a její domodelování přidáním ilusivních pilastrŧ, lisén či nápodob
štukatury. V jeho tvorbě totiţ nefiguruje součinnost se štukatérem, jako tomu dříve
běţně bývalo, Josef Hager štukatury maloval sám. Na rokoko v jeho díle odkazují prvky
dekorativní malby, jako jsou rokaje, voluty či popínavé rŧznobarevné květiny.
K barevnosti Hagerových nástěnných maleb je třeba podotknout, ţe často pouţíval
rŧţové, rŧţovofialové aţ fialovošedé a specifické zelenošedé barvy. Pro tvorbu
iluzivních oltářních architektur volil běţné pouţívané odstíny hnědi, někde s nádechem
červené a fialové. Výjimkou není ani imitace mramoru, například v kostele v Klášterci
nad Ohří.
Dŧleţité je také zmínit, jak maloval Josef Hager figury. Postavy světcŧ, kterými
v chiaroskurové malbě napodoboval sochy jakoţto součást iluzivního oltář, jsou
vzpřímené postavy, jejichţ proporčnost je většinou v pořádku. Výrazná je u nich
kresebná linie. O figurálních scénách lze říci, ţe měl Josef Hager problém znázornit
postavy z podhledu. Ačkoli se o to v několika případech také snaţil, nedokázal pouţít
radikální perspektivní zkratky a tím pádem někdy docházelo k určité deformaci postav.
Znázorňovat postavy z podhledu se samozřejmě musel snaţit, pokud byly součástí
například iluzivní kupole či prŧhledu do architektonických prostor. Ovšem kdyţ měl
malíř orámované pole, do něhoţ bylo třeba zasadit figurální děj, tvořil jej stejným
zpŧsobem, jako kdyby maloval obraz určený na stěnu a nikoli pro pohled pozorovatele
stojícího na zemi. Například figurální scénu s výjevem křtu etiopského dvořana
sv. Filipem zhotovil přesně témto zpŧsobem, ačkoli chrám na kruhovém pŧdorysu,
který tvoří čtvrtinu scény, namaloval částečně z podhledu, čímţ dosáhl v rámci jednoho
malířského pole nesourodého výsledku. K malbě figurální pouţíval Josef Hager také
grafických předloh, jak poznamenal kronikář z Vranova u Brna. Především v počátku
své tvorby mu činilo problémy znázornění nahého dětského těla, coţ je znatelné
například u malého Jeţíška a puttŧ ve Valdštejnově kapli nebo putti v kostele Panny
Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří.
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Zpracování Hagerova díla je dŧleţité pro porozumění slohovému vývoji pozdně
barokní a rokokové malby. Tato diplomová práce shrnuje dosavadní poznatky
o malířově osobnosti a jeho realizacích. Poslední podrobnější shrnutí provedl
v monografickém článku Rudolf Kuchynka publikovaném roku 1923 v Památkách
archeologických. Od té doby však bylo Josefu Hagerovi připsáno mnoho dalších
realizací, jejichţ nový souhrn a podrobnější popsání je jedním z hlavních cílŧ této
práce.397 Ačkoli jsem se snaţila zachytit veškerou uměleckou produkci, která je dnes
s Josefem Hagerem spojována, lze předpokládat, ţe v některých českých kostelech,
klášterech či všeobecně v památkách, mŧţe ještě dojít k objevení dalších nástěnných
maleb, které budou dodatečně Josefu Hagerovi připsány. Ţe se tak stále děje dokládá
nedávné připsání nástěnných maleb v kostele sv. Anny ve Viţňově Martinem Mádlem.
Specifickým případem je kostel Nejsvětější Trojice v Drahobudicích, doposud byly
nástěnné malby především iluzivní oltářní architektury a dekorativní výmalby kostela
spojeny nejistě s Josefem Hagerem pouze Emanuelem Pochem v Uměleckých
památkách Čech.398 Jak jiţ bylo u příslušné kapitoly v katalogu děl vysvětleno, lze tuto
realizaci s naším malířem spojit. Obrazová příloha obsahuje fotografie z kaţdé lokality,
v které malíř pŧsobil s výjimkou kaple sv. Lazara na břevnovském hřbitově. K lepšímu
poznání malířova díla by přispěly restaurátorské prŧzkumy přemalovaných nástěnných
maleb, které by odhalily mnoţství a míru těchto přemaleb, stav a vzezření pŧvodní
barokní malby.

397

Během necelého století, které uplynulo od vydání článku Rudolfa Kuchynky, byly připsány Hagerovi
tyto výtvarné realizace: kostel sv. Ducha v Libáni, kostel Panny Marie Utěšitelky v Klášterci nad Ohří,
kamenný sál v broumovském klášteře, kostel sv. Anny ve Viţňově, knihovna servitského kláštera
v Praze, kostel Nejsvětější Trojice v Drahobudicích, kaple sv. Lazara na břevnovském hřbitově, kostel
Povýení sv. Kříţe v Ostruţnu, kaple Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie
v bývalém ústavu šlechtičen na Praţském hradě. Z nedochované výzdoby byly archivními prameny
doloţeny nástěnné malby v praţském cyriackém klášteře a v klášteře karmelitském na Malé Straně
v Praze.
398
Emanuel Poche napsal, ţe jsou „patrně od J. Hagera.“ POCHE 1977, 320.
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