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Anotace 
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Úvod 

 

Tato práce se zabývá zobrazením Posledního soudu v českém románském umění 

11. až 13. století. Představím příklady zobrazení Posledního soudu a jeho součástí, 

především motivu Maiestas Domini neboli trůnícího Krista ve slávě, který bude v den 

Posledního soudu soudit duše zemřelých, které vstanou z hrobů.  

 

Tato práce si dává za cíl zmapovat tato vyobrazení v českém umění 11. až 13. století 

a to především v knižní a nástěnné malbě. To proto, že obdobný soupis těchto vyobrazení 

v českém románském umění chybí. Toto představení je psáno katalogovou formou, kdy 

se jednotlivé vyobrazení snažím ikonograficky a historicky zařadit hlavně do kontextu 

českého a potažmo i zahraničního umění té doby.  

 

V první části je představena situace a vývoj české malby románského umění. Je zde 

nastíněn vývoj, který začíná s rozvojem a šířením křesťanství v českých zemích. Knižní 

malba se rozvíjela především v klášterních skriptoriích, kde byly psány a opisovány 

křesťanské kodexy a rukopisy. Ty byly často velmi hojně iluminovány.  

Rukopisy ve kterých se objevují náměty spojené s Posledním soudem a které zde 

budou představeny, jsou Svatovítská apokalypsa s ikonograficky zajímavou titulní 

miniaturou, Kodex Vyšehradský s Kristem v mandorle na foliu 9, Ostrovský žaltář 

s Maiestas Domini na foliu 83r, De civitate dei se zobrazením Nebeského Jeruzaléma 

a skupinou Čechů anebo Codex Gigas, který nemá v českých zemích analogii. 

 

Nástěnná malba byla spjatá především se sakrálními prostory a jejich výzdobou. 

Námětově souvisela se zasvěcením kostela. Pokud zde byl zobrazen Poslední soud či 

Maiestas Domini byl vždy v apsidě. Pro výjevy z legend patronů kostela sloužily stěny 

lodi, anebo byly připojeny pod Trůnícího Krista v apsidě. Takovým příkladem je kostel 

sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice, kde je legenda sv. Jakuba v pásu pod 

apoštoly. 

 

Jak v knižní tak v nástěnné malbě k nám pronikaly vlivy z bavorské školy, a později 

i školy salzburské a saské. Ve 13. století dochází k rozšíření byzantizujícího vlivu po celé 

střední Evropě a to včetně českých zemí. 
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V následující kapitole je popsána ikonografie Posledního soudu a jeho zobrazení 

napříč stoletími. Je zde také představena kniha Zjevení, ze které motiv pochází. Budu se 

zabývat rozebráním této knihy a různým zpracováním tohoto tématu a jak se kniha odráží 

v malbě, a kde se naopak od textu malíř odchyluje. Tyto odchylky se objevují například 

v komparzu, který je výjevu přítomný. Za všechny si můžeme uvést příklad kodexu De 

civitate dei, kdy je Poslednímu soudu přítomna i skupina Čechů, což je velmi neobvyklé 

a svědčí to o bohemizované představě Nebeského Jeruzaléma. 

 

V dalších kapitolách jsou katalogovým způsobem představeny jednotlivé příklady 

s tímto vyobrazením. Tyto díla jsou řazeny chronologicky Nejdříve díla knižní a následují 

díla nástěnná. Vždy je představeno dílo samotné a následně je popsán a ikonograficky 

rozebrán vždy jen výjev, který přímo souvisí s Posledním soudem.  

 

Za nástěnnou malbu si uvedeme malby v rotundě Sv. Kateřiny ve Znojmě, kostele sv. 

Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. Malby ve sv. Jiří na Pražském hradě, fragmenty 

trůnícího Krista v Dolních Chabrech či v Potvorově.  

Práce si klade za cíl tyto příklady zařadit do vývoje českého umění, ikonograficky je 

identifikovat, a následně zřetězit vývoj a změny v zobrazování Posledního soudu. 
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Přehled literatury  

 

Nejstarší prací pro nastínění vývoje románského malířství v Čechách, je třetí svazek 

Dějin umění národa českého1 od Josefa Ferdinanda Lehnera z roku 1907. Na rozdíl od 

Soupisu památek historických a uměleckých od různých historiků umění jako například 

Zdeňka Wirtha, Karla Boromejského Mádla či Antonína Podlahy, který vycházel 

v podstatě ve stejné době, nejedná se již o soupis památek, ale o pokus o sepsání 

samotných dějin umění. Kniha je monografii, věnující se zmapování románského umění 

na českém území. 

Malířstvím se zabývá především třetí svazek vydaný v roce 1907, první dva jsou 

věnovány hlavně architektuře. Jde ovšem teprve o počátek literatury k dějinám umění, 

jak i sám Lehner zmiňuje v předmluvě. Dějiny umění jsou v tomto díle stále velmi 

svázány s „obecnými dějinami“. Díky tomu, že se jedná o jednu z prvních publikací 

o umění v Čechách, je Lehnerova terminologie nepřesná a vzájemně neprovázaná. 

Příkladem může být označení „velechrám“ pro dnešní katedrálu sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha,2 Počátek románského umění klade Lehner již do 9. století a periodizaci 

uzavírá koncem století dvanáctého.3 

Sám autor považuje malířství za nejvyšší a nejoduševnělejší výtvarný druh. České 

země jsou pro něj velkolepé muzeum umění.  Jak již bylo řečeno, malířství je věnována 

kapitola ve třetím svazku.4 Pro pochopení vývoje českého malířství, nastiňuje i situaci 

v zahraničí. Následuje kapitola o nástěnném malířství a po ní malířství knižní. 

 

I když se nejedná o dějiny umění v dnešním smyslu slova, Josef Ferdinand Lehner 

byl jedním z těch, kteří položily základy tomuto oboru u nás a je otázkou, do jaké míry je 

toto dílo základem děl následujících. 

 

Další zásadní publikací, zpracovávající románské umění je první díl Dějepisu 

výtvarného umění v Čechách,5 do kterého s kapitolou o malířství přispěl Antonín 

Matějček. Publikace byla redigována Zdeňkem Wirthem.  

                                                 
1 Josef Ferdinand LEHNER: Dějiny umění národa českého III, Praha 1907. 
2 Josef Ferdinand LEHNER: Dějiny umění národa českého I. Praha 1903.  
3 LEHNER 1903, 10. 
4 LEHNER 1907, 235–252. 
5 Antonín MATĚJČEK: Malířství. In: Dějepis výtvarného umění v Čechách. Praha 1931. 60–83.  
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Za zmínění stojí i Osmero knih o Praze a to zejména druhý díl s názvem Praha 

románská: Praha, stavební a umělecký vývoj města6 z roku 1948, kde kapitolu o vývoji 

malířství sepsal Jan Květ. V tomto druhém díle, je pojednáno o předrománské a románské 

architektuře v Praze 9. – 13. století, tuto kapitolu sepsal Václav Mencl, následuje vývoj 

románského sochařství, malířství a užitého řemesla od Jana Květa. 

 

Titulem, který je velmi přínosný, je Románská nástěnná malba v Čechách a na 

Moravě7 od Jiřího Mašína. V této práci Jiří Mašín představuje formou katalogu 

nejvýznamnější dochované malby na českém a moravském území. Jednotlivé stavby jsou 

zde chronologicky seřazeny. Mašín vždy stručně nastíní historii stavby a poté se věnuje 

jednotlivým vyobrazením v daném kostele. Tato práce je velmi kvalitním zpracováním 

nástěnné malby v Čechách, a byla hlavním východiskem pro zpracování kapitoly 

nástěnné malby.  

 

Mašínovi poznatky přebírá Anežka Merhautová a Dušan Třeštík, ti ho doplnili 

a v roce 1983 vydali první syntetické zpracování románského umění v Čechách. 

Publikace Románské umění v Čechách a na Moravě,8 je ucelenou publikací shrnující 

vývoj románského umění na našem území. Autoři zahrnuli jak historický vývoj, tak 

i vývoj všech druhů umění. Tato práce je přínosná k ucelenému pohledu na období 

románského slohu. Kniha není členěna podle vývoje samostatných druhů umění, ale 

vývoj představuje v uceleném textu, děleném na určitá historická období Českého státu. 

 

Další přínosnou publikací je i první díl Dějin českého výtvarného umění9 pod vedením 

Rudolfa Chadraby a Josefa Krásy. Zde je velmi důležitá stať od Jiřího Mašína 

o románském malířství,10 kde je stručně nastíněný vývoj jak nástěnné tak knižní malby 

a vyjmenovány nejdůležitější výjevy, i když je pravdou, že pokud se jedná o nástěnnou 

malbu, jde spíše o jakýsi stručný souhrn jeho starší již zmiňované publikace s názvem 

Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě,11 na kterou ostatně i na mnoha 

místech odkazuje. 

                                                 
6 Jan KVĚT: Sochařství, malířství a umělecká řemesla. In: Praha románská: Praha, stavební a historický 
vývoj města. Praha 1948, 129–212.  
7 Jiří MAŠÍN: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě Praha 1954. 
8 Anežka MERHAUTOVÁ/Dušan TŘEŠTÍK: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1983. 
9 Dějiny českého výtvarného umění I/1. Rudolf CHADRABA/Josef KRÁSA (ed.) Praha 1984. 
10 Jiří MAŠÍN: Románské malířství. In DVČU I/1. Praha 1984, 103–128. 
11 MAŠÍN 1954. 
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V rámci malby knižní nebyla vydaná ucelená publikace, je nutné čerpat z více titulů, 

které jsou úzce zaměřeny. Příkladem je Kodex Vyšehradský12 od Anežky Merhautové 

a Pavla Spunara. Zde je kodex velmi podrobně jak formálně tak ikonograficky rozebrán. 

Dalším příkladem je monografie Pavola Černého Evangeliář zábrdovický a Svatovítská 

apokalypsa,13 který taktéž formálně a ikonograficky velmi podrobně rozebírá tyto dva 

kodexy a zařazuje je do kontextu vývoje a zkoumá zahraniční vlivy. 

 

Jakýmsi navázáním na Mašínův katalog14 je pak o několik desetiletí mladší dílo 

Zuzany Všetečkové, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách15 z roku 2011, kde 

autorka doplňuje další lokality s románskými nástěnnými malbami. Tato publikace je 

přínosná i širokou obrazovou přílohou, kdy jsou mnohdy malby znovu a kvalitněji 

přefotografovány. 

 

Mezi nejnovější literaturu, kterou je třeba zmínit a která se zabývá tématem 

románského malířství, jsou katalogy výstav. Prvním je Otevři zahradu rajskou. 

Benediktini v srdci Evropy,16 který vyšel pod vedením Dušana Foltýna, k příležitosti 

stejnojmenné výstavy, která představovala umění spojené s řádem benediktinů mezi léty 

800–1300 a ve kterém je mimo jiné zpracován i Codex Gigas, který bude v této práci také 

představen. Dalším významným katalogem je Královský sňatek,17 jehož editorkou je 

Klára Benešovská a který se zabývá uměním za vlády Jana Lucemburského. Důležitá je 

také publikace k olomoucké výstavě Jindřich Zdík (1126–1150): olomoucký biskup 

uprostřed Evropy,18 kterou editovala Jana Hrbáčová. 

 

Literatura, kterou je třeba zmínit ohledně ikonografie Posledního soudu, je publikace 

Gertrudy Schillerové Ikonographie der christlichen Kunst.19 Ikonografií Janova zjevení 

o Posledním soudu se zabývá v pátém velmi obsáhlém svazku.  

 

                                                 
12 Anežka MERHAUTOVÁ/ Pavel SPUNAR: Kodex Vyšehradský. Praha 2006. 
13 Pavol ČERNÝ: Evangeliář Zábrdovický a Svatovítská apokalypsa. Praha 2004. 
14 MAŠÍN 1954. 
15 Zuzana VŠETEČKOVÁ: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách. Praha 2011. 
16 Dušan FOLTÝN (ed.): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v Srdci Evropy 800–1300. Praha 2014 
17 Klára BENEŠOVSKÁ (ed.): Královský sňatek. Praha 2010. 
18 Jana HRBÁČOVÁ (red.): Jindřich Zdík (1126–1150): olomoucký biskup uprostřed Evropy. Olomouc 

2009. 
19 Gertrud SCHILLER: Ikonographie der christlichen Kunst, bd. 5. Gűtersloh 1990.  
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Sborník, který se také zabývá ikonografií Posledního soudu je Das jüngste Gericht: 

Fresken, Bilder und Gemälde20 od Martina Zlatohlávka, Christiana Rätsche a Claudie 

Müller-Ebeling. Za zmínku stojí i sborník Christliche Ikonographie in Stichworten21 od 

autorů Hannelora Sachse, Ernsta Bandstűbnera a Helgy Neuman. 

 

Z českých monografií je důležité zmínit titul Slovník biblické ikonografie22 od Jana 

Royta. Jedná se o katalog hesel křesťanských motivů, které se v umění vyskytují. Z této 

publikace jsem čerpala pro kapitolu Vyobrazování Posledního soudu a byla nápomocná 

i pro určování ikonografického typu. Podobnou publikací je i titul od Karla Rulíška 

Postavy, atributy a symboly. Slovník křesťanské ikonografie.23

                                                 
20 Martin ZLATOHLÁVEK/Christian RÄTSCH/Claudia MÜLLER-EBELING: Das jűngste Gericht: Fresken, 
Bilder und Gëmalde. Düsseldorf 2001. 
21 Hannelore SACHS/Ernst BADSTŰBNER/Helga NEUMAN: Christliche Ikonographie in Stichworten. 

Liepzig 1988. 
22 Jan ROYT: Slovník biblické ikonografie. Praha 2006. 
23 Hynek RULÍŠEK: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou 
2005. 
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1. Přehled české románské malby v 11. – 13. století 

Nové umění se v Evropě začalo rýsovat kolem roku 1000 n. l. Toto umění sloužilo již 

od počátku především církvi. Stalo se nástrojem, který pomáhal šířit a upevňovat víru. 

Ikonograficky převládají náboženské motivy, světské motivy se objevují jen velmi zřídka. 

Umělcům, kteří byli ve většině případů anonymní, nešlo o vyjádření skutečnosti, ale 

o vyjádření duchovní podstaty a smyslu vlastního díla. V malbě se objevuje expresivnost 

a forma se odchyluje od reality, je často nadsazená a deformovaná, aby vynikl její 

duchovní obsah. 

 

1.1. Románská knižní malba v Čechách 

 

Jak již bylo zmíněno, vývoj knižní malby v Čechách byl spojen s rozvojem a šířením 

křesťanství. Knižní a nástěnná malba byly vzájemně ovlivňovány, ale každý obor má svůj 

vlastní výrazový prostředek. Obě větve jsou vázány stejným slohovým cítěním, i když 

mají určité odlišné rysy, které vznikly jejich posláním a technikou. U obou odvětví je 

kladen důraz na výraz duchovních gest nebo symbolů, a na přepis biblických či 

legendárních scén. Nejde o imitaci skutečnosti. Románská malba se abstrahuje od všeho, 

co není důležité pro daný děj.24 Proto, je děj zasazován do jednolitého pozadí bez 

krajinných či městských scén. Nositelem kompozice malby je především kresebná linie, 

barva má funkci kolorující a nevytváří prostor.  

 

Centrem vzniku knižních iluminací byla hlavně klášterní skriptoria, která navazovala 

na tradici otonské a karolinské renesance.25 K největšímu rozvoji v knižní malbě došlo 

v době karolinské renesance. Toto období lze považovat za počátek kvalitní knižní 

iluminace. Hlavním místem produkce knižní malby v období karolinské renesance byla 

Palácová škola v Cáchách, která působila v 80. letech 8. století. Příkladem kvalitních 

rukopisů před cášskou školou, jsou kodexy z Iroskotského prostoru, například Evangeliář 

z Kelsu (Dublin, Trinity College Library, sign. MS A I. [58]). Příkladem Cášské palácové 

školy je  Godescalkův evangeliář (Paříž, Bibliothèque nationale, sign. Ms. nuov. acq, lat. 

1203), který vznikl kolem roku 781-783, zde je patrný pokus o zdokonalení písma. Mimo 

jiné, je v tomto kodexu zobrazen i bezvousý Trůnící Kristus. Jiným centrem byla 

                                                 
24 MAŠÍN 1984, 103. 
25 Ibidem. 
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Remešská škola, kde působil arcibiskup Ebbon, který byl velkým milovníkem 

a podporovatelem umění.26 Za zmínku stojí i klášterní skriptorium v Tours či putovní 

skriptorium Karla Holého.  

 

Z otonské knižní malby je třeba zmínit Klášter v Corwey, kde se pokusili prodloužit 

francko-saské vlivy nebo klášter sv. Bonifáce ve Fuldě. Dalším centrem byl 

Svatohavelský klášter. Zmíněné školy byly základem pro románské knižní malířství.  

 

Románské knižní malířství jako takové se inspirovalo také v antice. Většina knih byla 

liturgická, jednalo se především o evangelistáře, evangeliáře, epistoláře a bible.27 O to 

méně bylo knih světských. Z technických knih vznikaly například vzorníky. Pro výrobu 

knih se používal pergamen. Pro malbu se používaly hlavně kvašové barvy, a také zlacení. 

Iniciály byly zdobené rostlinnými a geometrickými ornamenty, velmi často byly tyto 

iniciály celostránkové. Iluminátoři používali širokou a sytou paletou barev. Nejčastěji to 

byly odstíny okrové a červené, které byly doplněny zelenými a modrými tóny. 

 

Románská malba v českých zemích prostupuje 11. až 13. století, a ze všech 

uměleckých druhů si udržela nejdelší existenci. Poslední památky románské malby 

v Čechách se datují až do roku 1300.28  

Ilustrátorské dílny na našem území se rozvíjeli za Vratislava II. K nejslavnějším dílům 

patří Kodex Vyšehradský, který byl pravděpodobně napsaný při příležitosti korunovace 

Vratislava II. na českého krále, ale dnes již víme, že nevznikl na českém území. 

 

První kodexy s románským tvaroslovím se objevují na počátku 11. století, jedním 

z prvních je Wolffenbüttelský rukopis Gumpoldovy legendy kněžny Emmy 

(Wolfenbüttel, Landesbibliothek, sign. MS II. 2 Aug.)29 [1], který je datován do doby před 

rokem 1006.30 Jedná se o latinsky psanou legendu, která popisuje život sv. Václava. 

Kodex je sice spjat s českým prostředím díky jeho námětu, ale nevznikl na českém území. 

Po výtvarné stránce je podle Jiřího Mašína spjat ještě s otonskou malbou a okruhem škol 

                                                 
26 MAŠÍN 1984, 103. 
27 MERHAUTOVÁ/SPUNAR  2006, 19. 
28 MAŠÍN 1984, 103. 
29 více viz Irmgard  SIEDE: Die Ausstattung der Liturgie, Bücher, Geräte und Textilie. In: Geschichte 
der bildenden Kunst in Deutschland, Bd 1. Karolingische und ottonische Kunst. München 2009.434– 

495.  
30Jana ZACHOVÁ: Legendy Wolfenbűttelského rukopisu. Praha 2010, 210. 
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z Reichenau a Echternachu,31  podle novějších názorů, ale rukopis pochází spíše 

z Dolního Saska.32  Jak už bylo řečeno, byl psán pro českou kněžnu Emmu, manželku 

Boleslava II. Ta je i jmenována na titulním listě, kde je vyobrazena v proskynezi před sv. 

Václavem, který od Krista přijímá mučednickou korunu. Na tomto vyobrazení kněžny 

Emmy je patrná inspirace byzantským uměním, především v pojetí samotné postavy 

v typickém východním projevu pokory tzv. proskynezi.  

 

Nejvýznamnějším kodexem je Kodex Vyšehradský (Praha, Národní knihovna, XIV 

sign. A 13), který vznikl kolem roku 1086.33 Ovšem ani on a tzv. skupina Vyšehradského 

kodexu nevznikla v českých zemích. Do této skupiny patří dva podobné manuskripty, 

které jsou uchovány Polsku, jsou to Evangelia z Czartoryské knihovny v Krakowě 

a Evangeliář z Hnězdenské katedrály.34 Čtvrtým kodexem, který patří do této skupiny, je 

Evangeliář Sv. Víta.35 Z této skupiny má konkrétní vztah k naším zemím pouze Kodex 

Vyšehradský. Ostatní tři rukopisy jsou s ním spojené pouze slohově. V českých zemích 

nemá tento kodex žádné analogie. Vzhledem k jeho ojedinělosti a k technickému, 

provedení, které bylo na české země v té době velmi pokročilé, vznikl tento kodex 

s největší pravděpodobností v Bavorsku.36 

 

První dochované památky, o kterých můžeme s určitostí říci, že vznikly v českém 

prostředí, jsou například Ostrovský žaltář z 12. století (Praha, Kapitulní knihovna, sign. 

A57/1), anebo Olomoucké horologium37 (Stockholm, Kungliga biblioteket, sign. A 144) 

datované do doby před rokem 1150.  Poslední zmiňovaný kodex je prací dílny Hildeberta 

a Everwina, která sice byla složena hlavně z umělců z cizích zemí, ale dílna působila na 

českém území. Na počátku 13. století vzniká největší kniha na českém území vůbec a to 

Codex Gigas (Stockholm, Kungliga biblioteket, sign. A 148). 

 

Ve 13. století za vlády posledních Přemyslovců začal v románském umění západní 

a střední Evropy převládat byzantský vliv.  Ten se k nám, jak již bylo zmíněno, zřejmě 

dostal ze Saska a Durynska. Ale zároveň také přímější cestou, a to ze severní Itálie 

                                                 
31 MAŠÍN 1984, 103. 
32 Pavel BRODSKÝ: Krása českých iluminovaných rukopisů. Praha 2012, 27. 
33 MERHAUTOVÁ/SPUNAR 2006, 19. 
34 Více viz Pavel BRODSKÝ: Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách. Praha 2004. 
35 Jan KVĚT: Czechoslovakian miniaturesfrom romanesque and gothic manuscripts. Milano 1964, 19. 
36 BRODSKÝ 2012, 27. 
37 Více viz BYSTŘICKÝ/ČERVENKA 2011, HRBÁČOVÁ 2009. 
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a oblasti Benátek.38 Styky mezi Čechy, Itálií a Benátkami byly v té době velmi blízké 

a tak není důvod toto tvrzení vyvracet. Vliv tohoto dynamického stylu vyznačujícího se 

mimo jiné ostrými záhyby šatů, můžeme najít v rukopise Mater Verborum (Praha, 

Knihovna Národního muzea v Praze, sign. X A 11), jehož část je datována do první 

poloviny 13. století, u druhé části se předpokládá, že jde o novodobé podvrhy.  Nebo 

v Sedleckém antifonáři (Praha, NK ČR, sign. XIII A 6), který vznikl pravděpodobně ve 

stejné době jako Mater Verborum. Některé ilustrace v těchto dvou rukopisech jasně 

vyzařují vliv byzantské monumentální malby. Byzantský vliv dominoval českým 

rukopisům celé 13. století. Jedním z dalších kodexů, kde je nepochybná inspirace 

Byzancí, je tzv. Františkánská bible39 (Praha, Knihovna Národního muzea v Praze, sign. 

XII. B. 13) se svou bohatou dekorací. Výstavba nespočtu iniciál a výzdoby manuskriptu 

je příbuzná stylu, který se vyvinul ze syntézy Italských tradic a Byzantského vlivu 

a dosáhl vrcholu v polovině 13. století.40 Odtud se pak šířil severně přes Alpy do Evropy.  

Františkánská bible, je jedním z kodexů, který jako první vykazuje prvky 

nadcházejícího stylu gotiky.41 Změna stylu je těžko rozeznatelná, patrná je pouze 

v kreslené ornamentální kaligrafické výzdobě. Nešlo totiž o přeměnu na gotický styl, jako 

tomu bylo ve Francii, ale jedná se o svéráznou středoevropskou variantu gotického slohu, 

pro tuto variantu se vžil název alternativní gotika.42 

 

1.2. Románská nástěnná malba v Čechách 

 

Oba obory románského malířství měly stejný záměr. Na rozdíl od knižní malby kde se 

často dochoval originál, se v nástěnné malbě mnoho děl nedochovalo ve své původní 

podobě, a proto musíme brát v potaz malbu knižní, která se stala nepřímým, zato ale 

důležitým, pramenem ke studiu nástěnné malby.   

 

Z nástěnného umění se do dnešního dne dochoval jen malý zlomek původních 

výmaleb. Oba směry se vzájemně ovlivňovaly, nemůžeme ale říci, že by jeden bez 

druhého nemohly vzniknout a fungovat. Díky mnoha zachovaným exemplářům knižní 

                                                 
38 KVĚT 1964, 17. 
39 Více viz KRÁSA 1990, BRODSKÝ 2000. 
40 KVĚT 1964, 18. 
41 Ibidem. 
42 BRODSKÝ 2012, 28. 
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malby jsme nyní schopni datovat i nástěnnou malbu, která, oproti její knižní verzi, nebyla 

často signovaná a datovaná. 

 

Malba nemá být výrazem skutečnosti, proto je v nástěnných dílech pozadí vyjádřeno 

jen malými náznaky charakterizující prostředí, ve kterém se daný děj odehrává, 

architektura je zobrazena ve zkratkách, krajina je vyjádřena stylizovanými stromy a jen 

náznaky země.  Všechno ostatní bylo považováno za nedůležité pro vyjádření duchovního 

smyslu a tak byly další prvky zobrazení krajiny či architektury potlačeny. Postavy jsou 

zobrazovány v ploše vedle sebe, za sebou nebo v řadě nad sebou, jejich forma je 

abstraktní. Obličeje jsou zobrazovány téměř bez duševního pohnutí, jedinou výjimkou je 

znázornění bolesti.  To co nevyjadřují tváře postav, to vyjadřují jejich ruce, ty na obrazech 

žehnají, soudí, zatracují, ukazují, svírají předměty a napínají se do prázdna.43 Z fyzického 

gesta se zde stává především duchovní znamení.  

  

Abstraktní tendence se projevuje v obrysových liniích, která je zdvojena nebo 

znásobena. Již zmiňovaný byzantský vliv ve 13. století způsobil dramatičtější zobrazení 

linie a ostré zalomení klínových hrotů na oděvech. Významný podíl má také barevnost, 

která vyjadřuje emotivní sílu obrazu.  

 

Z dochovaných památek můžeme soudit, že kostely byly bohatě vymalovány. Bohužel 

se nám mnoho maleb nedochovala, neboť velká část byla při pozdějších rekonstrukcích 

a stavebních přestavbách zničena, část byla zakryta novou omítkou či byla přemalována.  

 

Nástěnná malba vycházela ve svých námětech hlavně z Nového zákona a z legend 

o životě světců, tzv. Legenda Aurea.44 Pro výzdobu kostelů se později ustálilo 

kompoziční schéma. V apsidě, která byla jak výtvarným, tak duchovním těžištěm 

prostoru, byl zobrazován Maiestas Domini – Kristus v mandorle, kolem něj byly andělé 

a symboly evangelistů, Panna Marie a Jan Křtitel, nebo Jan Evangelista, apoštolové 

a proroci. Postavy jsou zobrazené v horizontálních pásech. Na stěnách lodi byly v pásech 

scény z Kristova života a příběhy svatých. K nim se řadily předobrazy ze Starého zákona, 

které byly v symbolickém vztahu se scénami ze zákona Nového. Obrazy byly biblí 

chudých, protože obyčejní lidé nebyli vzdělaní ve čtení a tak měly obrazy i didaktický 

                                                 
43MAŠÍN 1954, 10. 
44 Jacobus de VORAGINE: Legenda Aurea, Praha 2012. 
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význam. Navíc byly tyto malby přístupné všem, a ne jen vzdělanému kléru, jako to bylo 

u knižních maleb. Toto didaktické poslání mělo v románském umění i sochařství, i když 

ne v takové míře jako malba.  

 

Vedle církevních námětů se na našem území objevují i motivy se světskou tématikou, 

které jsou sice vzácné, ale velmi významné díky své ikonografii. V jejich tématice se totiž 

odráží vztah středověkého člověka ke skutečnému světu.45 Nástěnné malby se objevovaly 

i v profánních stavbách, což dokazují zlomky dochovaných maleb s postavami králů 

a královny z domu čp. 102/I v Muzeu hlavního města Prahy. 46 [2] Občas můžeme světské 

motivy najít v sakrálních prostorech, jako je tomu například i v rotundě sv. Kateřiny ve 

Znojmě, kde je vyobrazená tzv. Přemyslovská legenda47 v jejíž interpretaci se autoři 

velmi rozchází. [3] Dalším příkladem světské tématiky v sakrálním prostoru byla i Bitva 

na Tursku, která se nacházela v bývalé křížové chodbě u sv. Víta v Praze, ta se 

nedochovala, ale víme o ní z Dalimilovy kroniky.48 

 

Ve výzdobě se také často objevují ornamenty, které mají základ v antickém umění. 

Jsou zde rostlinné i geometrické obrazce. Ornamenty byly spojovacím prvkem mezi 

polychromovanou architektonickou skulpturou a obrazovými kompozicemi. Ornamenty 

vyplňovaly především prázdné plochy stěn, okenních špalet a na pasech oblouků, obrazy 

jimi byly lemované a ornamenty sloužily i jako ozdobný motiv na oblečení postav. 

 

Velmi brzy se v románské malbě ustálila obrazová schémata, která byla jako celek 

přenášena z jednoho centra do druhého. V tomto ohledu měla velký podíl i knižní malba, 

která tato schémata přenášela daleko lépe. To umožňovali především vzorníky, těch se 

nám sice dochovalo velmi málo, ale ve své době byly zřejmě velmi rozšířené.  Pro příklad 

si můžeme uvést například vzorník z knihovny ve Wolfenbűttelu (Wolfenbüttel, 

Herzogog August Bibliothek, sign. Cod. Guelf. 61.1, Aug 8°).49  Asi nejdůležitějším 

a nejcennějším je vzorník francouzského architekta Villarda de Honnecourta (Paris, 

Bibliothèque Nationale, sign. MS Fr 19093) z 13. století. [4] Ten je plný kreseb sice již 

gotických, ale jsou zde i kresby zachycující románskou tradici. Největšími šiřiteli 

                                                 
45 MAŠÍN 1954, 12. 
46 Více viz VŠETEČKOVÁ 2011, 126–184. 
47 Více o tématu viz FRIEDL 1966, KRZEMIEŃSKA/MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 2000, KONEČNÝ 2005. 
48MAŠÍN 1954, 12. 
49 Ibidem. 
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figurálních a obrazových schémat však byli samotní autoři. Ti cestovali a sebou si 

přinášeli své naučené motivy, příkladem může být dílna Hildeberta a Everwina, která 

pracovala v českých zemích, ale umělci byli cizinci.  

 

Nástěnné malby vápenné, které byly malovány al secco na freskovém podkladu, tedy 

do suché omítky. Vrchní vrstva byla bohužel na mnoha památkách zničena, velmi často 

byly malby v pozdějších letech přemalovány, či neodborně restaurovány. Nejvíce byl 

v malbách používán žlutý okr, červeň, a zelené a modré odstíny.  

 

Románská malba se v umění drží daleko déle než románská architektura a sochařství. 

V okrajových zemích přežívá až do doby kolem roku 1300. Stejně tak je tomu i na našem 

území, kdy románská malba zdobí již raně gotické prostory. Takový příklad můžeme najít 

v Třebíči, v Praze na Malé Straně v kostele Panny Marie pod řetězem, v Písku 

a v Čáslavi. V roce 1300 u nás také vznikla zmiňovaná Františkánská bible, jejíž výzdoba 

je ještě románská, ale již s náznaky prvků gotického stylu.50 

 

 

 

 
 

                                                 
50 KVĚT 1964, 18. 
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2. Ikonografie Posledního soudu 

 

2.1. Vyobrazování Posledního soudu  

 

Námět Posledního soudu patří k nejsložitějším ikonografickým námětům výtvarného 

umění. Tento námět bývá nejčastěji zobrazován na tympanonech a na západních stěnách 

středověkých chrámů.51 Na konci dějin nastane „den Páně“, kdy bude Kristus ve slávě 

soudit živé i mrtvé. Ve středověké teologii byla velmi diskutovaná otázka vztahu mezi 

partikulárním – osobním soudem, který se koná po smrti a generálním, Posledním. Podle 

křesťanské víry, proběhne nejprve osobní soud a následně pak na „konci dějin“ soud 

generální. Při osobním soudu dojde k oddělení dobrých a zlých duší a ty pak očekávají 

soud Poslední.52 

 

Svatý Tomáš Akvinský53 partikulární soud charakterizuje jako soud jedince, jako 

individuální bytost, a generální soud popisuje jako soud celé společnosti a lidstva. Nejvíce 

se o toto téma zajímali autoři ve středověké literatuře. Uvažovali nad tím, jakou podobu 

bude mít Kristus v den Posledního soudu, v kolika letech budou mrtví vstávat z hrobů, 

jak budou vypadat zmrtvýchvstalá těla, nebo jaká znamení budou Poslednímu soudu 

předcházet.  

Rozpory byly i v interpretaci věčného zatracení. Podle Órigéna měl mít pekelný trest 

pouze očistnou funkci, na rozdíl od Augustina, který ho považoval za věčný, tento názor 

pak přejala i katolická církev.54 

 

Ve středověku každá živelná katastrofa vyvolávala obavy z blížícího se Posledního 

soudu. Tyto obavy pak iniciovaly celou řadu zobrazení Posledního soudu. Společně s tím, 

se objevovala a vznikala mnohá proroctví, jako například Orákulum, Sibyl, Nostradamus 

a další, která předpovídala konec světa a vypočítávala se přesná data, kdy svět zanikne. 

S ideou Posledního soudu pak byl spojován i příchod Antikrista, což můžeme pozorovat 

například u Jana Milíče z Kroměříže.55  

 

                                                 
51 RULÍŠEK 2005, nepag. 
52 ROYT 2006, 239. 
53 Tomáš AKVINSKÝ: Kompendium teologie. Praha 2010, 260. 
54 ROYT 2006, 240. 
55 Jan MILÍČ z Kroměříže: Knížky o Antikristovi. Kroměříž 1929. 
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Hlavní představy o konci světa můžeme nalézt už v prorockých knihách Starého 

zákona. Jako je to v knize Izajáše (Iz) či Daniela (Dn). Proroci zde hovoří o „dnu hněvu 

Božího“. Několik zmínek je i v Novém zákoně. Například u Matouše se můžeme dočíst 

o tom, jak bude Poslední soud vypadat. Zatmí se Slunce, měsíc ztratí svou tvář, hvězdy 

budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí, tehdy se ukáže znamení Syna člověka 

na nebi (Mt 24,29–31). 

 

2.2. Zjevení sv. Jana 

 

Zřejmě nejpodrobnější popis Posledního soudu můžeme nalézt v Janově zjevení. Autor 

se zde staví do postavy vypravěče, který celou scénu Posledního soudu sleduje a své vize 

interpretuje jako proroctví. I když se to na první pohled zdá, nejde v této knize 

o předpověď budoucnosti. Jan čerpá ze zmíněných knih, ale nikdy je necituje. Tato kniha 

byla vždy velmi složitá na výklad a často byla mylně považována za předpověď 

budoucnosti a bylo v ní hledáno přesné datum konce světa. 

 

Sám autor píše, že se mu zjevení dostalo na ostrově Patmos (Zj 1,9). Jan píše do sedmi 

kongregací v Malé Asii. Zde je důležité číslo sedm, které protkává celé Janovo zjevení 

a také koresponduje s celou mystičností a numerologií spisu Zjevení. Číslo sedm je 

symbolem čistoty, dokonalosti a úplnosti. Má reprezentovat celou křesťanskou církev. 

Autor adresoval každé jedné kongregaci jeden dopis, kterým se snaží posílit víru křesťanů 

v dané oblasti a vyburcovat je k větší náboženské víře. 

 

Po těchto listech se autorovi zjevuje veliký obětní Beránek, ten obdrží od Boha svitek 

a láme na něm pečeti jednu po druhé. Tato scéna je hlavně v ranně křesťanském umění 

velmi často zobrazována. Poté sedm andělů zatroubí na své polnice a prvních šest přinese 

zkázu na zemi, poslední se pak spojí s nebem a se vším co zbývá. Následně se objeví 

rodící žena a její dítě je vzato do nebe. (Zj 12,1–6) Tato žena je v slunci oděná, na hlavě 

má korunu z dvanácti hvězd. Když porodila, uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil 

útočiště. Tato žena, někdy interpretována jako Panna Marie, je také častým uměleckým 

námětem. Vzpomeňme si například na ženu v slunci oděnou [5] a ženu letící na poušť [6] 
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vyobrazené v kostele Panny Marie na Karlštejně. V tomto kostele je vymalován také celý 

Apokalyptický cyklus.56 

 

Dále se objevují andělé vedeni archandělem Michaelem a porážejí sedmihlavého 

draka. Zde se opět objevuje symbolika čísla sedm. Následně autor viděl, jak se z moře 

vynořila dravá šelma, vzápětí vyvstala ze země druhá šelma, která měla rohy jako 

beránek, ale mluvila jako drak, číslo této šelmy je 666 a to číslo označuje člověka. Toto 

číslo je připisováno císaři Nerovi, v hebrejštině se totiž písmena používali i jako číslice 

a součet písmen QSR NRVN, což znamená císař Nero, je právě 666.57 Poté autor spatřuje 

Beránka na hoře Sion a nastává den Posledního soudu. Padl Babylón, který byl městem 

velikého smilstva a hněvu. Na nebi uviděl Jan sedm andělů, kteří přinášejí sedm pohrom, 

kterými dovrší Boží hněv, a z nádob je pak vylijí na zem. Ti, kteří nepoklekli před šelmou, 

pak zpívají píseň Božího služebníka. Po všech pohromách, které přinesli andělé, začíná 

nový věk, nové nebe, nová země a na zemi je postaven nový Jeruzalém. 

 

Nový věk, lze také označovat jako Boží království. To se odehrává na dvou rovinách, 

pohromy se týkají jen nevěřícího světa, tedy těch, co podlehli šelmě. Autor zde nabízí 

novou koncepci světa. Je to zcela nová dimenze, o které nejsme schopni mluvit. Je 

rozhodující, že dějiny budou ukončeny a smysl leží v Božím království.58 Do Božího 

království se dostanou ti, kdo budou věrní Bohu. 

 

V Janově sdělení máme několik popisů, jak přesně tento výjev vypadal. Například, 

když se Janovi zjeví Syn člověka. Ten sedí uprostřed sedmi zapálených svícnů, je oděný 

řízou až na zem, a na prsou má zlatý pás. Vlasy má bílé jako vlna a oči jako plamen ohně. 

V pravici pak drží sedm hvězd. Tento výjev s motivem zapálených svícnů máme 

v českém románské umění dochován pouze ve Svatovítské apokalypse, zde sice Kristus 

stojí, ale kolem něj je sedm svícnů. Jako další je popisován trůn, na němž sedí někdo, kdo 

byl na pohled jako jaspis a karneol, kolem trůnu byla duha jako smaragdová (Zj 4,3). 

Okolo trůnu bylo dalších dvacet čtyři jiných trůnů, na kterých mělo sedět 24 starců. Před 

                                                 
56 Více k tématu DVOŘÁKOVÁ, 1984, VŠETEČKOVÁ 2011, či ROYT 2002. 
57 MRÁZEK 2015, Wilfrid J. HARRINGTON/Daniel J. HARRINGTON (ed.):  Sacra Pagina, Kniha Zjevení. 

Kostelní Vydří 2012, 165. 
58 HARRINGTON/HARRINGTON 2012, 230. 
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trůnem mělo být moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti, které 

měli oči jak zepředu, tak i zezadu. 

 

Dalším, popisem, je představení Beránka božího, ten má podle autora sedm rohů 

a sedm očí, jako sedm duchů Božích, kteří byli vyslaní do celého světa. 

Šelma je autorem také velmi detailně popsána. Vynořila ze z moře, měla deset rohů 

a sedmero hlav, na rozích měla posazeno deset královských korun a na hlavách jména, 

která urážela Boha. Byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama 

lví. Drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc (Zj 13,1–2). 

 

Všechny Janovy popisy jsou detailní a můžeme si z nich udělat obrázek o tom, jak 

poslední soudný den v jeho zjevení vypadal. Jeho vyprávění bylo také velikou inspirací 

pro umělce, kteří se rozhodli soudný den zobrazit. Přeci jen se ale nedrží zcela jeho popisu 

a do obrazů umělci vkládali i své pojetí toho, jak by podle nich Poslední soud mohl 

vypadat. Jedno je ale snad u všech společné, a tím je trůn, na kterém seděl Syn člověka. 

Motiv trůnícího Krista je velmi častý a jako příklad za všechny si můžeme uvést 

Trůnícího Krista ve Vyšehradském kodexu. [7] 

 

2.3. Nejčastější motivy z Posledního soudu 

 

Výjev Posledního soudu je nejčastěji umístěn do ústředního a nejvýznamnějšího bodu 

kostela a to do apsidy, kněžiště a na vítězný oblouk.59 V sochařské výzdobě se poté 

objevuje především na tympanonech. Mezi nejčastější motivy z událostí kolem 

Posledního soudu patří již zmiňovaný Kristus na trůnu, který žehná lidem. Kristus sedí 

na duze, časté je také vyobrazení druhé duhy, na které má položené nohy. V ruce drží 

knihu, byl obklopený mandorlou a kolem něj mohly být symboly čtyř evangelistů. Méně 

často se u jeho nohou objevují postavy Adama a Evy a v českém románském umění se 

s tímto zobrazením ani nesetkáme. Další výjevy jsou například Beránek lámající pečetě. 

Vyobrazováno bylo také „znamení Syna člověka“, což bylo interpretováno jako kříž 

Kristův. Někdy může být Kristus zobrazený s mečem a lilií v ústech, což bylo symbolem 

trestu a milosti. Neopomenutelnou součástí výjevu je také Panna Marie a sv. Jan Křtitel, 

kteří jsou hlavními přímluvci u Boha. Tento výjev se nazývá Déesis.60 Sv. Jan Křtitel byl 

                                                 
59 SCHILLER 1991, 172.  
60 ROYT 2006, 241. 
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někdy nahrazován sv. Janem Evangelistou. Přítomno je také dvanáct apoštolů, 

24 apokalyptických starců a andělé troubící do čtyř světových stran. 

Od 11. století se objevuje i výjev andělů s nástroji Kristova umučení tzv. Arma Chrístí 

a někdy i andělé, kteří zabraňují dutí čtyř větrů. 

Archanděl Michael je vyobrazován s váhami, na kterých váží duše zemřelých. 

V 8. - 9. století nikdy nescházel motiv mrtvých, kteří po zaznění polnic vstávají z hrobů. 

Poté co vstanou, jsou souzeni podle svých činů. Mrtví jsou ve většině případů nazí a podle 

evangelia by jim mělo být 33 let, stejně jako Kristu, když byl ukřižován. Těla budou 

krásná a zbavená všech nemocí. Předobrazem tohoto výjevu je spis Proroka Ezechiela 

(Ez), který křesťané chápali jako předobraz Posledního soudu.61 

Ve východních interpretacích jsou přítomny i obludy a to jak pozemské tak mořské, 

a ty vydávají mrtvé. Vykoupeným pomáhají do nebeského ráje andělé a u brány je vítá 

sv. Petr. Odsouzení jsou svazováni řetězem a ďáblové je tahají do pekelné brány.62 

Podoba pekla jako takového vychází z antických nebo židovských představ.  Zatracené 

a stejně tak i vykoupené duše mají atributy svých světských hodností. Příklad tohoto 

výjevu můžeme najít v kostele sv. Petra a Pavla v Albrechticích, kde jsou duše zobrazené 

v pásu apsidy. 

 

V raně křesťanském umění se vyskytují pouze symbolická zobrazení Posledního 

soudu, jedním z příkladů je Kristus, který odděluje ovce od kozlů, tento výjev můžeme 

najít i v mozaikové výzdobě v Ravenně. Oddělení ovcí od kozlů je předobrazem dělení 

duší na spasené a zatracené. Od 4. století je místo Posledního soudu zobrazován námět 

panen moudrých a panen pošetilých. Kompletní námět v podobě, v jaké ho známe dnes, 

se poprvé objevuje v kostele sv. Jana v Műstairu, kolem roku 800.63 

Typickým západním zobrazením je anděl, který v ruce drží nápisovou pásku s textem. 

S reprezentativním zobrazením se setkáme i na románských tympanonech. 

Od 11. století je kladen důraz na zdůraznění Kristových ran na rukou, nohou a na boku, 

je to odkaz na smysl Kristovy oběti a na očištění od dědičného hříchu a vykoupení lidstva. 

Od 12. století je výjev Posledního soudu spjatý s christologicko-mariánskými cykly.  

 

                                                 
61 ROYT 2006, 242. 
62 RULÍŠEK 2005, nepag. 
63 ROYT 2006, 243. 
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V západním vyobrazení se umělci vedle Písma inspirovali i homiliemi Efraima 

Syrského a dalších.64 Součástí tohoto výjevu bývá anděl, který nohou svinuje hvězdnou 

oblohu, Abrahamovo lůno, ve kterém spočívají Lazar a boháč, Enoch, Eliáš nebo Mojžíš. 

Ve vrcholném středověku se pak u výjevu vyskytovaly personifikace Ecclesie 

a Synagogy, Ars moriendi (zápas o duši zemřelého), Sedm smrtelných hříchů, Sedm 

skutků milosrdenství, legenda o setkání tří živých a tří mrtvých a další.  

                                                 
64 ROYT 2006, 243. 
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3. Poslední soud v české románské malbě 

3.1. Knižní malba 

 

Jak už bylo několikrát řečeno, vývoj české knižní malby souvisel hlavně 

s rozšiřováním křesťanství v našich zemích. Misionáři potřebovali ke své práci a šíření 

křesťanství knihy, ať už latinské či slovanské. Existence prvních kodexů je doložena už 

v 8. – 9. století.65 Nejstarším dochovaným rukopisem s vazbami na české země je 

Gumpoldova legenda66 o Sv. Václavu, která se zachovala ve Wolfenbűttelské knihovně, 

a která je datována kolem roku 1006.67 Kolem 11. století najdeme v rukopisech vlivy 

bavorské umělecké školy, bylo to dáno také historickými fakty. V době, než bylo 

v Čechách zřízeno biskupství, spadaly Čechy pod správu diecéze v Ratisbonu.  

 

Ve 12. století se počet kostelů a klášterů na českém území zvyšoval a s nimi se zvedal 

i počet iluminovaných rukopisů, které vznikali právě v klášterních dílnách. Bohužel se 

z tohoto období dochovalo jen velmi málo rukopisů, podle dochovaných zpráv ale víme, 

že jich bylo mnohem více, než se dochovalo.68 V těchto časech byly stále spojitosti mezi 

českým a severoněmeckým uměním, ale nyní se zde projevovaly vlivy spíše ze 

Salzburgu. Jedním ze salcburských umělců byl například Hildebert, který vyzdobil 

breviář tzv. Horologium Olomoucké, které je signováno rokem 1140.  Podobnou 

signaturou opatřil Hildebert i kopii De civitate dei sv. Augustýna (Praha, Kapitulní 

knihovna, sign. A 21/1), která byla uložena v katedrále sv. Víta v Praze.  

 

Hildebert byl pravděpodobně jedním ze zakladatelů kopistické a iluminátorské dílny. 

Dalším dílem, které v sobě nese Salcburské vlivy a jde zde vyobrazen Maiestas Domini, 

je Ostrovský žaltář69 datovaný kolem roku 1200. 

  

                                                 
65 KVĚT 1964, 10. 
66 Více viz SIEDE 2009, ZACHOVÁ 2010 
67 KVĚT 1964, 10. 
68 KVĚT 1964, 14. 
69 Jana HLAVÁČKOVÁ: Ostrovský žaltář. Pražská Kapitulní knihovna, A 51/1. In: 1000 let kláštera na 
Ostrově (999–1999). Praha 2003. 121–132 . 



30 

 

Svatovítská Apokalypsa  

(Praha, Kapitulní knihovna, sign. A 60/3) 

 

Jedná se o rukopis, jehož dataci v průběhu let opravovalo a doplňovalo mnoho autorů.   

Ferdinandem Lehnerem70 byl zprvu datován do poloviny 11. století, později se díky 

složité ikonografii titulního listu datace měnila a Pavol Černý ho datuje až do konce 

11. století a to díky kopí v ruce knížete, kterého pokládá za Vratislava II., který tzv. 

Rudolfovo kopí ukořistil v roce 1080.71  

 

Vzhledem k tomu, že titulní iluminace (fol. 1v) tohoto kodexu není spojena se složkou 

pergamenových folií, objevily se názory, že byl tento list určen původně pro jiný kodex. 

Dnes ale již víme, že velikost listu přesně odpovídá velikosti kodexu a iluminace se 

zjevením sv. Jana na Patmu se shoduje i s prvním textem kodexu, kterým je právě Janovo 

apokalyptické vidění. Je tedy pravděpodobné, že iluminace vznikla až sekundárně, ale 

byla určena pro Svatovítskou apokalypsu. 

Stylisticky je zde velmi nápadná lineární schematizace tvarů, autor zde plošně 

a dekorativně komponuje hmotu, ve které je viditelný určitý smysl pro vyváženost. Toto 

se projevuje například u Matoušova symbolu – anděla – kde byla zjištěna inspirace 

u antikizujících předloh z karolinských miniatur.72 Ve velkých plochách je zde užíváno 

i zlato.  

 

Titulní obraz je rozdělen horizontálně do dvou polovin a je vkomponován do 

malovaného rámu, kdy na pravé a levé straně jsou vyobrazeny tři a tři medailony 

s polopostavami světců. [8] 

 

V horní polovině listu je uprostřed Kristus na zlatém pozadí s mečem v ústech. Stojí 

mezi sedmi svícny a po jeho pravé ruce je sv. Jan Evangelista, který se mu koří. Tato 

scéna byla v polovině minulého století identifikovaná jako scéna z první vize sv. Jana. 

Kristus je oblečen do modrého šatu, pod kterým můžeme spatřit červené roucho. V ústech 

drží meč jako symbol trestu, symbol milosti – lilie – zde chybí, v levé ruce drží blíže 

                                                 
70 LEHNER 1907, 316. 
71 ČERNÝ 2004. 235. 
72 ČERNÝ 2004, 96. 



31 

 

neidentifikovaný předmět.  Nad jeho hlavou je křížový nimbus, a zobrazen je jako 

bezvousý mladý muž. 

 

Kristus stojí mezi sedmi svícny, přičemž sedmý svícen je přímo za ním a nevidíme 

z něj nic jiného než plamen svíce. To může být odkazem na Krista jako „pravé slunce“, 

což navazuje na Janovo evangelium (J 1,9) či na „Syna člověka“ a velikonoční aspekt, 

kdy se během liturgického obřadu zapalovala slavnostní velikonoční svíce. 

Zajímavé je, že jediný svícen, který je zapálený je právě svícen za postavou Krista, 

zde je opět vidět návaznost na symboliku slunce a světla. Symbolika svícnů se ve 

středověkém umění objevuje často, ale nezapálené svícny jsou spíše raritou.73 

Po Kristově pravici je sv. Jan z Patmu který ke Kristovi pokleká a vztahuje k němu 

ruce v adoračním gestu. Je oblečen do modrého šatu s červeným pláštěm. Barevnosti 

horní scény dominuje vyzlacené pozadí a z barev převládají modrá, červená a zelená.  

 

Pod horním výjevem je nápisová páska, kde jsou fragmenty slov na modrém pozadí. 

I když jsou slova nečitelná, objevilo se navrhované znění textu takto: „SI NON VIS 

SOLEM DEBES ASPICERE DICTVM“ tedy: „Nechceš-li hledět ke slunci, musíš hledět 

k vyřčenému slovu (příkazu)“74 Takový nápis by korespondoval i ke zmiňované 

symbolice Krista jako pravého slunce.  

 

To, že autor malby četl Janovo Zjevení pozorně, svědčí i fakt, že Kristus je vyobrazen 

ne jako bosý, ale podle Jana jsou jeho nohy podobné mosazí jako v peci hořící. (Zj 1,15) 

Zajímavé je také vyobrazení tzv. klíče od smrti i hrobu, které není podle tradice 

realistické, ale je zde zastoupeno v podobě jakýchsi brýlí s linií uprostřed. Tyto „brýle“ 

jsou vyobrazeny na noze prvního svícnu po Kristově levici, zajímavé je jejich provedení, 

jsou vymalovány jednoduchou černou linií bez jakékoli snahy o prostor vyjádřený 

barvami, jako je tomu u jiných dobových vyobrazení klíčů. Technické provedení by 

mohlo nasvědčovat tomu, že klíče vznikly až dodatečně, snad rukou písaře, který byl 

s textem velmi dobře obeznámen a chtěl ještě více podtrhnout symboliku díla.  

 

Zobrazení vidění sv. Jana je sice na jedné straně věrné tradici a chronologicky se řadí 

na počátek vývoje knižní malby v Čechách, na straně druhé ale představuje originální 

                                                 
73 ČERNÝ 2004, 230. 
74 ČERNÝ 2004, 227. 
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dílo, které neobvykle koresponduje se svéráznou a náročnou ideovou koncepcí celého 

spisu. 

 

Scéna v dolní polovině zobrazuje knížete, který je doprovázen zbrojnošem. Kníže 

přijímá knihu od dvou řeholníků, pravděpodobně benediktinů. S identifikací dolní scény 

jsou potíže a historici se v názorech velmi rozcházejí. První názor který zastával Antonín 

Friedl,75 tvrdí, že postava knížete představuje Spytihněva II. a to díky jeho pokrývce 

hlavy. Má se jednat o mitru, kterou kníže získal jako privilegium od papežské kurie v roce 

1059.76 Scéna měla zobrazovat akt předávání evangelia opatovi sázavského kláštera. 

Zároveň měla mít tato scéna symbolický význam vítězství latinského ritu nad slovanským 

poté, co byli slovanští mniši vyhnáni knížetem a místo nich byli do kláštera povoláni 

němečtí řeholníci, kteří zastupovali latinskou duchovní kulturu. 

 

Druhý názor však toto vyvrací, nemá se jednat o Spytihněva II. ale o Břetislava II. 

který v roce 1097 opětovně a definitivně vyhnal slovanské mnichy ze Sázavského kláštera 

poté, co se tam po Spytihněvově smrti vrátili. Břetislav II. předává knihu sázavskému 

opatu Dětmarovi. Symbolicky je tím také vyjádřen i příkaz, že se v klášteře bude sloužit 

bohoslužba pouze podle latinského ritu.  

Poslední a také nejmladší názor zastává Pavol Černý, který knížete považuje za 

Vratislava II. a to díky kopí, které drží v ruce. Toto kopí je podle něj Rudolfovo kopí, 

které Vratislav II. ukořistil v roce 1080.77 Rozpory vznikly také proto, že se historici 

umění neshodují v tom, zda je při určení knížete důležitější jeho nezvyklá mitra anebo 

kopí, které drží v ruce. 

Ať jde o jakéhokoli panovníka, dnes je jasné, že dílo s největší pravděpodobností není 

dílem vzniklým v českém prostředí.78 

 

Spodní část je stejně jako horní vymalována zlatou barvou v pozadí. Uprostřed přímo 

pod Kristem stojí kníže s kopím v ruce a již zmiňovanou mitrou na hlavě. Po pravé straně 

je snad opat Sázavského kláštera, který drží v ruce knihu a vedle něj další blíže 

neidentifikovaná postava. Po levé straně je postava držící meč. 
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76 ČERNÝ 2004, 17. 
77 ČERNÝ 2004, 235. 
78 ČERNÝ 2004, 19. 
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Barevnost je na rozdíl od horní části spíše tmavší. Objevují se zde tmavší tóny červené 

a okru a tmavě modrá barva. Na horní části je opět nápisový pás, tentokrát se zeleným 

pozadím. I zde je nápis nečitelný, ale panuje přesvědčení, že v textu je tento nápis: „ETSI 

PARVM DABIT MVNVS VOTVM OPERABIT“ což by se dalo přeložit jako „I když 

dar, který přinese, je malý, přesto splní svůj příslib“ I tento nápis by pak korespondoval 

s identifikací námětu, že jde o příslib Břetislavu II. že se v Sázavském klášteře nebudou 

konat slovanské rity.  

 

Oba výjevy jsou lemovány bordurou s ornamentálními motivy na červeném či modrém 

pozadí. Bordura je na každém konci ukončena polopostavou v kruhovém medailonu 

a uprostřed postranních lišt jsou další dvě postavy ve stejném medailonu. Všechny jsou 

na zlatém pozadí, a všechny postavy mají nimbus, rohové postavy mají nimbus modrý, 

postranní mají nimbus zelený.  Tyto postavy nejsou zachované v celku, a tudíž nejsou tak 

dobře identifikovatelné.  

 

Vzhledem k pokusům spojit tento kodex s představitelem některého z prvních 

benediktýnských klášterů, zejména k Sázavskému, Ostrovskému nebo Břevnovskému, 

byla postava v pravém dolním rohu, která v rukou drží dvě misky, identifikována Karlem 

Stejskalem jako sv. Alexius.79 Ten byl jedním z patronů Břevnovského kláštera už při 

jeho založení.  Z toho Karel Stejskal usuzuje, že zobrazený je biskup Menhart, který 

převzal vedení Břevnovského kláštera. 

Tyto polopostavy jsou velmi těžko identifikovatelné a objevil se i názor, že se jedná 

o personifikované cností. Tento názor je argumentován opět postavou v pravém dolním 

rohu, která drží dvě misky. Ty byly v 11. století atributem personifikované Mírnosti, která 

přilévá vodu do vína.80 Další personifikovanou ctnost by pak prezentovala postava 

v levém dolním rohu, která v rukou drží předmět velmi podobný kopí. Kopí bývá 

nejčastěji atributem Síly či Spravedlnosti. Podle některých názorů by se tedy mělo jednat 

o čtyři hlavní ctnosti a to Mírnost, Sílu, Spravedlnost a Moudrost. Určitou analogií je 

otonský evangelistář z Řezna [9] (Mnichov, Bayerische Staatsbibliothek, sign. Clm 

                                                 
79 Karel STEJSKAL: Vyšehradský kodex a jeho místo v otonském umění. In: Jean HUBER/ Bořivoj 

NECHVÁTAL:  Královský Vyšehrad. Praha 1992, 32. 
80 ČERNÝ 2004, 131. 
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13601), kde jsou na foliu 1v ve stejné kompozici zobrazeny personifikace s nápisovými 

pásky.81  

 

Pokud budeme vycházet z předpokladu, že se v dolní čtveřici opravdu jedná o ctnosti, 

daleko obtížnější je rozeznat postavy v horním levém a pravém rohu. Ty jsou, na rozdíl 

od spodních figur, zobrazeny frontálně a nejsou natočeny. Toto postavení nám napovídá, 

že horní postavy k dolním pravděpodobně nepatří a mají jiný význam. Jako první se zde 

nabízí tři teologické ctnosti – Víra, Láska, Naděje – které často doplňují ctnosti lidské, 

a dohromady vytváří symbolické číslo sedm. Avšak pokud předpokládáme, že i počet 

postav je ve výjevu pečlivě respektován, musíme je identifikovat jinak a předpokládat, že 

jde o dvě personifikace, které volně doplňují čtyři spodní. Otázka jejich identifikace tedy 

stále zůstává otevřená. 

 

Kodex Vyšehradský 

(Praha, NK ČR, sign. XIV A 13) 

 

Zřejmě nejznámějším dochovaným rukopisem z románského období je Kodex 

Vyšehradský. Jedná se o rukopis z roku 1085, nazývaný také korunovačním rukopisem. 

Ten byl s největší pravděpodobností napsán a iluminován ke korunovaci prvního českého 

krále Vratislava I82. I když zřejmě vznikl pro české prostředí, dnes již není možné za 

místo jeho vzniku považovat české země.83 

 

Kromě tradičních figur Evangelistů, Trůnícího Krista a několika malovaných iniciál, 

jsou zde čtyři starozákonní scény předznamenávající vykoupení a třicet novozákonních 

scén. Vedle těchto scén je zde ještě genealogie Krista, která je pravděpodobně jednou 

z prvních vyobrazení této scény.84 Obecně se dá říci, že všechny výjevy zabírají celý 

jeden list knihy a jsou doprovázeny vysvětlujícím textem, a celé jsou orámované 

bordurou. Vyšehradský kodex má bohatou barevnou škálu a perfektně vyvedenou 

techniku malby.  

 

                                                 
81 ČERNÝ 2004, 132. 
82 Jako kníže je znám pod jménem Vratislav II. 
83 ČERNÝ 2004, 9. 
84 KVĚT 1964, 13. 
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Iluminace samotné pak svědčí o tíhnutí k dekorativnosti. V iluminacích se snoubí 

narativní a didaktické formy, z čehož vznikla perfektní syntéza dvou tendencí 

románského umění. Jeho bohatá výzdoba je ukázkou kvalitní práce iluminátorů a jejich 

inspirace i v zahraničním díle. 

 

Jako první iluminací si uveďme motiv Mrtvých vstávajících z hrobu (fol. 43v). [10] 

Ač se na první pohled může zdát, že se tento motiv váže k Poslednímu soudu, není tomu 

tak.85 Přestože se váže k jinému tématu, můžeme si na tomto příkladu ukázat, dobové 

zobrazení tohoto výjevu. Je zde přítomno 12 můžu, kteří vstávají z 12 rakví, a v každé 

rakvi je postaveno víko. Muži jsou podle zvyku nazí a mají dlouhé vlasy, pouze tři mají 

vousy.86 Každá rakev je odlišena barevností vnitřku, jsou zde červené, fialové, modré 

nazelenalé a nahnědlé odstíny. Jsou postaveny do dvou sloupců po šesti dvojicích. Celý 

výjev je lemován bílým nápisem v nafialovělé borduře: NE DVBTITET QVISQVADE 

ORTE RESVMERE UITAM / TAMQVAM NON POSSET HOMO QUOD DOMINUS 

POTUISSET / NOLLVERAT SOLVS DE MORTE RESVGERE XICTIVS / SED 

SECUM PLURES DEDIT ECCE RESURGERE TESTES. (Pochybovat nechtějme, život 

že i po smrti vzejde, / an prý tvor zesnulý dokáže to, co vládce nebeský. /Nechtěl Kristus 

pán z hrobu povstati svého jenom sám, / nýbrž více živých svědků, aby s ním vstalo 

zřejmých.87) 

Pozadí je jednolité, vymalované zlatou barvou. V dolní části jsou žluté kopečky v řadě.  

 

Dalším výjevem v kodexu je i Maiestas Domini (fol. 9v). [11] Zde je výjev ohraničený 

tmavě červenou bordurou s rostlinnými motivy a šedomodrými palmetami. Uprostřed 

obrazu sedí trůnící Kristus v mandorle, který sedí podle zvyku na žlutooranžovém pásu 

duhy, nohy má opřené o další pás duhy. Zobrazený je frontálně, na sobě má žluté roucho 

s červeným lemem a přes něj má ještě jedno roucho modré s červeným lemem. Má hnědé 

delší vlasy, nad hlavou modrý nimbus se žlutým křížem. Je vymalován jako bezvousý 

mladý muž. Mandorlu vynášejí čtyři andělé, každý v jednom rohu listu. Andělé jsou si 

velmi podobní a odlišeni jsou barvou a zdobením svých rouch.  Všichni mají také štolu, 

která má u každého jinou barvu a vzor. Horní levý anděl má štolu modrou a tečkovou, 

                                                 
85 Více k této tématice MERHAUTOVÁ/SPUNAR 2006, LEHNER 1903 či KLEIN 1985 
86 MERHAUTOVÁ/SPUNAR 2006, 144.  
87 Ibidem.  



36 

 

pravý horní anděl má štolu modrou a károvanou, dolní levý anděl má štolu čistě modrou 

a pravý ji pak má modrou pruhovanou.  

Na obou stranách mandorly a na vrchu a spodu, jsou vyobrazeny symboly čtyř 

evangelistů. Úplně nahoře je orel, vpravo okřídlený lev, vlevo okřídlený býk a dole je pak 

anděl.  

 

Podle Anežky Merhautové88 lze k tomuto výjevu přiřadit mnoho textů, například texty 

žalmů, texty proroka Izajáše, Ezechielovo vidění, texty proroka Daniela a další. 

Nejdůležitějším a hlavně nejvíce spjatým je ale již zmiňovaný text Janův. Už dříve bylo  

Maiestas Domini spojováno hlavně s Janovým Zjevením.  Anton von Euw89 také dodal, 

že námět Maiestas Domini v otonské knižní malbě navázal na Karolinské tradice. Podle 

něj, je Maiestas Domini (fol. 21r) v modlitební knize Oty III. (München, Bayerische 

Staatsbibliothek, sign. Clm. 30111) z konce 10. století, výsledkem západoevropských 

vlivů, ve kterém se sloučili antické a byzantské prvky. V tomto obraze nejsou symboly 

evangelistů a mandorlu nesou jen dva andělé.  

 

Andělé, kteří vynášejí mandorlu, se vyskytovali i na slonovinových destičkách, 

příkladem může být destička z Arassu, která vznikla kolem roku 1000.90  V knižní malbě 

se také objevuje v Odbertově žaltáři (Bolougne, Bibliotèque municipale, sign. MS 20) 

v iniciále D (fol. 124v), z doby kolem roku 1000. Kristus zde sedí v podobném postavení 

jako ve Vyšehradském kodexu, jen jeho nohy nespočívají na duze, ale na podložce. Horní 

pár andělů je zde poměrně netradičně zobrazen hlavou dolů. Andělé na vyšehradském 

kodexu se od dobové tradice liší tím, že mají kněžský oděv a již zmíněnou štolu, což 

nebylo tak běžné, i když je pravdou, že štola se objevovala už v rukopisech Karolinské 

doby. Ve Vyšehradském kodexu mohou být andělé zamýšlení jako diákoni, tedy 

služebníci Boží.  

 

Kompozičně ale i ikonograficky navazuje Vyšehradská Maiestas Domini na starší, 

především tradici malby z Reichenau a slonovinových destiček. Námět je netradiční 

především díky andělům, kteří na sobě mají kněžské roucho. To je spíše vlivem knižní 

                                                 
88 MERHAUTOVÁ/SPUNAR 2006, 97. 
89 Anton VON EUW : Zu den Quellen der ottonischen Kőlner Buchmalerei. In: Das erste Jahrtausend. 

Kultur und Kunst im werden Abenland am Rhein un Ruhr II. Dűsseldorf 1964, 1043. 
90 MERHAUTOVÁ/SPUNAR 2006, 99. 
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malby, než slonovinových destiček. Výjev velmi dobře odráží Janova slova ze Zjevení. 

Autor ho zde nazývá Stvořitelem, Pánem Kosmu ale také jako Vykupitelem a dárcem 

milosti všem, kteří v něj budou věřit. (Zj 11,17–18) Díky tomu Kristus trůní ve slávě, na 

nebesích, sedí na duze a v rukou drží knihu svého učení a žehná lidem. Andělé, kteří 

nesou mandorlu, zastupují vítězný clipeus, oslavují Krista, přinášejí mu svou oběť 

a slouží mu.91 

 

Kristovo vykoupení a utrpení symbolizují symboly čtyř evangelistů, které představují 

čtyři stupně vedoucí ke spáse člověka. Matoušův symbol anděla symbolizuje Krista 

člověka, Lukášův býk pak Kristovu oběť, Markův lev je symbolem Kristova 

zmrtvýchvstání, a Janův orel nanebevstoupení Krista. Tyto symboly společně 

s postavami andělů předznamenávají vznik budoucí Kristovy církve. 

 

Ostrovský žaltář 

(Praha, Pražská kapitulní knihovna, sign. A 57/1) 

 

Tento kodex byl zřejmě napsán i iluminován v Ostrovském klášteru a byla zde 

uchovávána až do husitských válek. Jeho vznik je kladen do 1174.92 Mimo to, že obsahuje 

zmínky o lokalitách, které náležely klášteru, se v kalendáři objevují jména českých 

světců.  To, že zde byla kniha napsána, je ale pouze hypotetická domněnka, protože 

jakékoli důkazy či zmínky o vzniku tohoto kodexu chybějí.  

 

Maiestas Domini je zde zastoupena na fol. 83r. [12] Celostránkovému výjevu 

dominuje postava Boha otce, který trůní na duze. Na rozdíl od jiných vyobrazení, je na 

tomto obraze duha pouze jedna a jeho nohy se opírají o spodní okraj mandorly a ne 

o druhou duhu, jako je tomu jinde. Bůh v rukou drží medailon s polofigurou Krista. Nad 

tímto medailonem je vyobrazena holubice ducha svatého. Toto zobrazení je aluzí na 

Kristovo převtělení do lidské podoby dílem Ducha svatého, jeho působení na zemi 

a následné vstoupení na nebesa. Zároveň je to ale také zobrazení Nejsvětější trojice jako 

trojjedinečnosti Boha. Pozadí mandorly je vyplněno tmavou okrovou barvou, Bůh je 

oblečen do červeno modrého roucha. Je vyobrazen jako vousatý muž, s kruhovým 

nimbem, který má v sobě vyznačen kříž. Jak bylo zvykem, v rozích jsou na červeném 

                                                 
91 MERHAUTOVÁ/SPUNAR 2006, 100. 
92 MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 1983, 210. 
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pozadí vyobrazeny symboly evangelistů, jako připomínka šíření novozákonní Kristovi 

nauky. Celý výjev je orámován modrou bordurou s rostlinnými motivy. Barvy jsou 

rámovány černou linií, ve které je plastičnost vyjádřena barvou ve světlém nebo tmavém 

odstínu.  

 

Trůnící Kristus je zde jakousi syntézou dvou v knize předcházejících výjevů. Těmi 

jsou Madona na trůně (fol. 10v) [13] a Ukřižování (fol. 39v) [14]. Madona na trůně je 

vyobrazena v chrámovém interiéru, který je vyznačený arkádou s rozhrnutou záclonou 

a architekturou. Na její levé ruce sedí Kristus, který ji objímá. Panna Marie drží zlaté 

jablko, které podává malému Kristovi.  Převládá jasně zelená barva, ale je zde i v hojné 

míře zastoupena červená, modrá a pleťové odstíny. Barvy jsou kladeny do velkých ploch 

rámovaných kresbou.  

  

Při Ukřižování je přítomna Panna Marie a sv. Janem Evangelistou. Výjev je položen 

na zlaté pozadí. V pravé horní polovině je zobrazeno slunce a v levé měsíc. Ve tvářích 

postav není vidět zármutek, ten naznačují pouze gesta rukou a Kristus vypadá spíše, 

jakoby spal. Z jeho ran prýští pramínky krve. Bederní rouška má nafialovělou barvu a její 

záhyby jsou naznačeny tmavší barvou. Na kříži není připevněn titulus. Celému výjevu 

dominuje barva červená, zlatá a modrá. Obraz rámuje bordura s velmi zjednodušenými 

rostlinnými a geometrickými motivy.  

 

Maiestas Domini je syntézou těchto dvou obrazů především proto, že Panna Marie 

byla chápána jako Kristova matka a panna, která umožnila zrození Krista do podoby 

člověka. Také byla považována za dcerou Ježíše Krista, a potažmo i za církev. Podle 

Písně písní byla církev zároveň Kristovou nevěstou, což je naznačeno na obraze tím, že 

Kristus objímá Pannu Marii a ta mu dává zlaté jablko, jablko může být také symbolem 

Panny Marie jako „nové Evy“. Výjev Ukřižování symbolizuje vykoupení lidstva, jeho 

návrat na nebesa a jeho roli jako posledního soudce. Všechny tyto role se sjednocují 

v obraze Maiestas Domini, kde jak už bylo řečeno je vyjádřena jak trojjedinost boha, tak 

i Kristovo působení na zemi a jeho následné vrácení na nebesa.  

Bohužel však k tomuto kodexu nemáme žádné jiné zmínky a tudíž i jeho datace 

a místo vzniku je pouze hypotetické.  
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De civitate dei 

(Praha, Pražská kapitulní knihovna, sign. A 7) 

 

Jedním z dalších kodexů s vyobrazením Posledního soudu, či jeho části je kopie 

Augustinova spisu De civitate dei (Praha, Kapitulní knihovna, sign. A 7) ze 70. let 12. 

století.93 Z 12. století se u nás dochovaly dva iluminované kodexy spisu De civitate dei. 

První je z doby kolem roku 1140 a pochází z dílny Hildeberta a Ewervina (Praha, 

Kapitulní knihovna, sign. A 21/1). Druhý je pak opis ze 70. let 12. století a v něm se 

nachází celostránková iluminace Nebeského Jeruzaléma (fol. 1v) [15] Tato iluminace je 

zajímavá svou kompozicí, kdy pomyslným středem je trůnící Bůh otec, který v rukou drží 

symboly Krista – beránka – a ducha svatého – holubici.  

  

Bůh sedí podle zvyku na duze, stejně tak nohy se opírají o pás duhy, která má stejnou 

barvu jako mandorla. Mezi jeho rukama se vine nápisová páska s latinským nápisem. 

Celá mandorla je vyplněna zlatou barvou. Vedle mandorly je po levé straně personifikace 

Moudrosti a po straně pravé sv. Jakub.94 Jak Moudrost, tak sv. Jakub drží v rukou 

nápisovou pásku. Tato kompozice, také díky modrému pozadí, jakoby evokuje nástěnnou 

malbu.  

  

Kolem mandorly jsou i zde symboly čtyř evangelistů. Pod Moudrostí je zobrazen 

okřídlený lev, nad ní je anděl. Nad sv. Jakubem je orel a pod ním okřídleny býk. Mezi 

postavou anděla, jako symbolu evangelisty Matouše a Janovým orlem, jsou tři andělé 

přidržující další z mnoha nápisových pásek na obraze. Pod Mandorlou jsou andělé pouze 

dva, také držící pásku s nápisem. Dalo by se říci, že tato páska pomyslně odděluje horní 

polovinu listu od spodního. 

  

Ve spodní části pod dělícím nápisem jsou tři skupiny apoštolů, v pravé části po čtyřech 

postavách a uprostřed a vlevo po třech.  V nejspodnějším pásu jsou králové a mučedníci. 

Velmi ikonologicky zajímavá je skupina v pravém dolním rohu, jedná se o Čechy, kteří 

jsou i označeni nápisem „BOEMENSES“, a pod nimi je páska s textem: „Naděje, láska 

a víra daly tu místo spravedlivým Čechům“. Tyto čtyři figury, z nichž jedna je žena 

dokazují, že jde o bohemizovanou představu Nebeského Jeruzaléma. Objevil se i názor, 

                                                 
93 MAŠÍN 1984, 111. 
94 Ibidem. 
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že by se mohlo jednat o české světce, ovšem tyto postavy jsou jediné, které nemají 

svatozář, a tudíž spíše představují Čechy jako národ. Celý výjev je orámován hradbami 

nebeského Jeruzaléma s bílými věžemi a branami s červenou střechou. Spodní linii 

hradeb završuje nápis „HIC SVNT GRANOVILLE SEDES EX GAVDIA MILLE“. 

V horní část hradeb je další nápis „HEC VRBS EX VIVIS CONSTAT SRVCTA LA 

PILLIS“.  

 

Výjevu dominuje modrá barva pozadí a zlatá barva pozadí mandorly. Barevnost je 

v odstínech červené, modré a bílé. Šedá je zastoupena pouze na hradbách nebeského 

Jeruzaléma. Technicky mnoho nevyniká, ale zajímavá je zde ikonografie a představa 

Nebeského Jeruzaléma. Symbol beránka a holubice v Božích rukou představuje Boží 

trojjedinou podstatu. Kristus je zároveň vnímán jako inkarnace rozumu a nejvyšší 

moudrosti (proto je přítomna personifikace Moudrosti) a také iniciátorem a cílem všeho 

stvořeného. Podobná idea Nebeského Jeruzaléma vznikala pouze ve 12. století, a proto 

knihu datujeme ještě do 12. století a ne do období po roce 1200.95 

 

Codex Gigas 

(Stockholm, Kungliga biblioteket, sign. A 148) 

 

 Do této práce je kodex zařazen proto, že se jedná o nejvyspělejší ukázku iluminací 

v českém prostředí na počátku 13. století.96 Ikonograficky zde není zobrazen přímo 

Poslední soud, ale objevuje se zde obraz pekla, který také souvisí s námětem Posledního 

soudu. 

Místo jeho vzniku není úplně jisté, ale s jistotou víme, že byl nějakou dobu uschován 

a používán benediktinském klášteře v Podlažicích. Byl napsán a iluminován v první 

polovině 13. století.97 V roce 1648 byl součástí válečné kořisti a odvezen z Prahy do 

Švédska. Dnes je uchován v Královské knihovně ve Stockholmu.   

To, že vznikl na českém území, by mohlo dokládat i to, že kromě Starého a Nového 

zákona a další řady textů, obsahuje i Kosmovu kroniku českou. Kodex vyniká i svými 

obřími rozměry. Tento typ velkých knih se do Evropy šířil z Itálie, kde byly takto 

                                                 
95 MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 1983, 214. 
96 FOLTÝN 2014. 
97 MAŠÍN 1984, 113. 
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obrovské rozměry oblíbené. Dnes již víme, že je největším rukopisným kodexem na světě 

vůbec.98 

Vznikal zřejmě v letech 1204 – 1227.99 Rok 1204 je vymezen tím, že je zde zařazen 

svátek sv. Prokopa, který byl kanonizován roku 1204. Rok 1227 je daný posledním 

zápisem v nekrologiu.  

Rukopis dostal v průběhu století i několik jmen: liber giganreus, gigas librorum, liber 

pregranidis, codex gigas či ďáblova bible.100 

 

V knize zjevení se píše, že po tisíc let bude satan držet poté propuštěn, aby oklamal 

národy ve všech čtyřech úhlech světa. Aby je shromáždil k boji a obklíčili tábor svatých 

a město, které miluje Bůh. Jenže z nebe sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel byl uvržen do 

jezera, kde hoří síra a kde je dravá šelma i falešný prorok a tam budou trýzněni dnem 

i nocí na věky věků. (Zj 20,7–10) Od Jana se tedy dovídáme, že peklo mělo podobu 

hořícího jezera, kde byli uvězněni všichni, kdo nebyli zapsáni v knize života.  

 

Obraz pekla je zde zastoupen vyobrazením ďábla na foliu 290r. [16] V této postavě se 

promítá expresivita románského umění, které je v té době na vrcholu. Ďábel je vyobrazen 

přes celou spodní polovinu listu. Pozadí je prázdné. Postava je v podřepu a ruce vzpíná 

nahoru. Na rukou i nohou má jen čtyři prsty s velkými červenými drápy. Na hlavě dva 

červené rohy, místo vlasů je naznačeno něco, co by mohlo být považováno za hnědé 

šupiny. Tvář je zelená s rozevřenými ústy, ze kterých vycházejí dva červené jazyky. Oči 

nemají typicky románský mandlovitý tvar, ale jsou kulaté a každá zornička kouká na 

jinou stranu. Tělo má barvu světle hnědou. Ďábel je oblečen do světlé bederní roušky 

s červenými tečkami podobnými královskému hermelínu. Celý výjev je rámovaný 

obyčejnou bordurou bez jakékoli výzdoby. 

 

Druhým výjevem, který se váže na Poslední soud, je zobrazení Nebeského Jeruzaléma 

na foliu 289v. [17] Tento obraz je na protilehlém foliu k výjevu ďábla. Nebeský 

Jeruzalém zabírá celé folio a není zde přítomna žádná postava. Jedná pouze o výjev města 

a hradeb.  

                                                 
98 Zdeněk UHLÍŘ:  Codex Gigas, jeho obsah a funkce. In: Codex Gigas. Praha 2007, 17. 
99 MAŠÍN 1984, 113. 
100 UHLÍŘ 2007, 17. 
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Svou výzdobou je kniha ojedinělá a nemá v našem prostředí své analogie. Je to 

jedinečné a nejvyspělejší dílo své doby, technikou a stylem nejbližší salcburské oblasti. 

 

3.2. Nástěnná malba 

 

Stejně jako u knižní malby, i rozvoj malby nástěnné je v Čechách spojen s přijetím 

a rozšiřováním křesťanství v českých zemích. To se v Čechách trvale uchytilo za vlády 

knížete Bořivoje, který byl podle legendy pokřtěn na Velké Moravě. Na svém hradišti 

v Levém Hradci nechal založit kostel sv. Klimenta.101 První kamenné kostely, byly 

zakládány knížetem na jeho hradištích, protože křesťanství se šířilo právě z prostředí 

knížecího dvora. Na rozdíl od západní Evropy, v našich zemích zatím neexistovala 

církevní organizace a tak veškerá půda a poddaní patřili knížeti. Toto uspořádání 

a nadvláda státu nad církví se zachovala až do 13. století.102  

 

Na počátku stojí v našem prostředí nástěnné malby v kapli sv. Kateřiny ve Znojmě. 

Další významnou památkou je kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi ze třetí čtvrtiny 12. 

století, malby v kostele sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou datované do třetí 

čtvrtiny 12. století nebo výzdoba kostela sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice z poslední 

čtvrtiny 12. století.   

Česká nástěnná i knižní malba 12. století je převážně určována vlivem salcburské 

malby.103 Ve 13. století, působily byzantské vlivy, které byly definované především 

neklidnými a ostře se zalamujícími liniemi. Příkladem je výzdoba kostela sv. Jiří na 

Pražském hradě, jejíž část pochází z 12. století a část ze století třináctého. Na počátek 13. 

století můžeme datovat i výzdobu na jižní stěně kostela sv. Bartoloměje v Kondraci 

u Vlašimi.104 V tomto kostele jsou malby bohužel velmi poškozené a velmi těžko 

zřetelné.  

 

Ukázkou kvalitního umění byl také románský dům čp. 102/I. v Praze, se zobrazením 

královských postav, ze kterých již ale zbyly jen fragmenty. Dalším příkladem 

                                                 
101 MERHAUTOVÁ 1984, 45. 
102 ibidem 
103 MAŠÍN 1984, 122. 
104 MAŠÍN 1984. 123. 
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byzantského vlivu je výzdoba opatské kaple v kostele sv. Prokopa v Třebíči, datovaná po 

polovině 13. století. 

Fragmenty s dramatickými výjevy mučení světice, zřejmě sv. Kateřiny, se dochovaly 

v závěru sakristie kostela Panny Marie Pod řetězem v Praze. Tyto fragmenty jsou 

datovány do třetí čtvrtiny 13. století a můžeme zde pozorovat překrývání obrazových linií, 

které jsou společné i na fragmentech maleb na pilířích kostela Panny Marie v Písku ze 

třetí nebo čtvrté čtvrtiny 13. století.105 

 

Ještě kolem roku 1300 můžeme i v nástěnné malbě najít dozvuk románského umění 

a to na fragmentu hlavy sv. Kryštofa v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi, ta je 

konstruována na základě antikizující, geometrické sítě, která se objevuje i v již 

zmiňovaných staroboleslavských malbách z 12. století. 

 

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě 

 

V této rotundě při úpravách vznikla v první polovině 12. století výzdoba, která patří 

k nejvýznamnějším dílům románského umění v Evropě.106 Při restauraci maleb po druhé 

světové válce byl nalezen datovací nápis, který uvádí rok 1134. Tento nápis zřejmě uvádí 

rok vzniku maleb, tomu nasvědčuje i fakt, že svou kresebnou formou zapadají tyto malby 

do tradice 12. století. V nápisu je uvedeno dvojí zasvěcení kaple a to Panně Marii, které 

byla zasvěcena původně, a později sv. Kateřině. Vedle náboženských motivů, je zde 

zobrazena i tzv. přemyslovská legenda,107 jejíž ikonografie byla v posledních letech 

přehodnocena.  

 

Celá výzdoba rotundy je řešena v pásech. Je zde zobrazeno Zvěstování Panny Marie, 

Navštívení Panny Marie, Narození Páně, Zvěstování pastýřům, fragmenty trůnícího krále, 

za kterým je postava s mečem, zřejmě scéna z výjevu Vraždění neviňátek. Následující 

scéna je dnes naprosto nečitelná. V dalších pásech je přemyslovská legenda a obrazová 

genealogie přemyslovského rodu.  

 

                                                 
105 MAŠÍN 1984, 126. 
106 MAŠÍN 1984, 119. 
107 Více viz FRIEDL 1966, KRZEMIEŃSKA/MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 2000, KONEČNÝ 2005. 
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V konše apsidy je zachovaný fragment Krista v mandorle, tzv. Maiestas Domini, 

jakožto trůnící Kristus, který bude soudit duše zemřelých při generálním soudu. [18] 

Vedle něj je zobrazena Deesis, tedy Panna Marie se sv. Janem Křtitelem108  v průběhu let 

byl Jan Křtitel nahrazován postavou sv. Jana Evangelisty, to můžeme pozorovat například 

v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě či v kostele sv. Klimenta v Mladé Boleslavi. Výjevy 

v apsidě jsou od hlavní lodi odděleny pásem dvanácti polopostav apoštolů na ostění 

vítězného oblouku. Tyto postavy doplňují nebeský tribunál. Analogii můžeme najít 

v kostele sv. Jakuba v Rovné, kde jsou apoštolové také součástí, jako zástupci církve na 

zemi. 

 

Postava Krista se nám bohužel dochovala jen fragmentárně, a proto nelze s určitostí 

říct, že byla vyobrazena podle dobového zvyku. Z těchto fragmentů a z akvarelu Mořice 

Trappa z roku 1862 [19] lze říci, že Kristus je zobrazen zřejmě sedící na trůnu, v kruhové 

mandorle, ta nebyla v českém prostředí tak neobvyklá a setkat se s ní můžeme 

i v Albrechticích, Rovné či bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Tento kruhový typ byl 

používán především na východě a na západě převládal tvar mandlovitý.109 

Mandorla je podle Lubomíra Konečného110 vynášena dvojicí andělů. Kolem mandorly 

jsou v proskynezi zobrazeny 4 symboly evangelistů.  

 

Koncha je ohraničena zdobným pásem, který je obloučkově zdobený okrovou barvou. 

Kristus je na tmavém, zřejmě zeleném či modrém pozadí. Barva pouze vyplňuje plochy 

a má kalorizující funkci. Kresba zde vytváří obrys a je i prvkem členění plochy. 

Základním prvkem je klidná plynulá linie, která je zjednodušujícím 

a monumentalizujícím prvkem.111 Hustší vykreslení je patrné u maleb v kupoli. Hlavy 

jednotlivých postav mají oči mandlovitého tvaru s panenkami u horního víčka. 

Dominantní jsou barvy zelená a modrá, které podkreslují pozadí jednotlivých pásů. Celá 

výzdoba je v jednotném duchu, ale pravděpodobně se nejednalo jen o jednoho malíře, ale 

o více autorů. Hlavním a určujícím malířem byl nepochybně malíř přemyslovské legendy 

a genealogie.112 

 

                                                 
108 KONEČNÝ 2005, 124. 
109 KONEČNÝ 2005, 131. 
110 KONEČNÝ 2005, 137. 
111 MAŠÍN 1984, 119. 
112 MAŠÍN 1984, 121. 
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Na spodní hraně konchy je pás polofigur andělů zobrazených přísně frontálně. V rukou 

drží žezla s lilií na konci. Andělé představují Kristovu stráž Nebeského Jeruzaléma 

a doplňují tak komparz, který bude přítomen u Posledního soudu. Andělé mají tváře bez 

vousů, vlnité vlasy a nad hlavou kruhové nimby. Jsou oblečeni do tunik a plášťů.  

 

Po stranách vítězného oblouku jsou zobrazeni donátoři kostela, kteří vytvářejí 

samostatnou votivní scénu. Na severní straně po Kristově pravici je podle Jiřího Mašína 

zobrazen donátor Konrád II., který v rukou drží model kostela a na druhé straně jeho 

manželka Marie držící obětní nádobu. I když otázka donátora není úplně jasná, většina 

autorů tento názor přebírá a identifikuje Konráda II. Znojemského jako donátora 

přestavby a výmalby rotundy.113  K oběma postavám se z vrchu konchy vztahuje Dextera 

Dei v žehnajícím gestu. Oba donátoři jsou zasazeni na plošné zelené pozadí, snad 

naznačující krajinu, neboť v horní čísti je vidět modrý pás, který by tak mohl znázorňovat 

nebe. 

 

Ve znojemské rotundě se jedná o jednu z nejvzácnějších evropských památek, a to jak 

z hlediska ikonografie, tak z hlediska výtvarného zpracování, které do té doby, v Českých 

zemích nemělo obdoby a které reaguje na vlivy a zvyky z okolních zemí.  

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou 

 

Jedním z dalších kostelů, ve kterém je ve výzdobě zpracován Poslední soud, je kostel 

sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou. Jedná se o jednolodní stavbu s panskou 

emporou v lodi u západní strany. Svým typem se řadí do druhé poloviny 12. století a je 

možné jej datovat ještě čtvrtinou 12. století.114 

 

Malby samotné byly objeveny v roce 1941, byly odkryty a částečně restaurovány 

v roce 1943 Jiřím Jelínkem, práce ale nebyla dokončena. Malby v apsidě byly bohužel 

porušeny restaurační přemalbou v roce 1947. Tato přemalba byla znovu odkryta v roce 

1962 a byla provedena restaurace malířem Františkem Kotrbou a Karlem Mezerou. 

Nepřemalované zlomky se zachovaly pouze v podkruchtí.  

 

                                                 
113 FRIEDL 1966, MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ 1983, a další. 
114 MAŠÍN 1954, 29. 
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Výzdoba apsidy a triumfálního oblouku je spjatá s jednotným tématem Posledního 

soudu. V konše je zobrazen trůnící Kristus ve slávě [20], vedle něj stojí světci jako 

přímluvci a v pásu pod konchou jsou apoštolové a proroci.  V nižším užším pásu jsou 

mrtví probouzeni andělskými trubkami a vstávající z hrobů. Kristus je vymalován 

v oválné mandorle, která je užší než mandrola ve Znojmě. Nesena je opět dvěma malými 

postavami andělů. Kristus sedí na trůnu a žehná pravicí, levou rukou přidržuje knihu, 

kterou má opřenou o koleno s nápisem „VENITE. BENEDICTI PATRIS MEI.“ 

 

U Kristových nohou leží postava draka či šelmy, ta symbolizuje zlo. Kristus na ni šlape 

jako symbol jeho vítězství nad zlem a ďáblem. Po Kristových stranách stojí světci ve 

dvojicích, jako přímluvci za lid. Vlevo stojí postava Panny Marie. Konchu lemuje nápis, 

který je bohužel nedochovaný a jeho doplnění je velmi těžké určit. Ve vnitřní straně 

triumfálního oblouku je pás pěti medailonů, ve kterých jsou frontální hlavy světců, tento 

oblouk je nad římsami zakončený výjevem váz. Úplně na vrchu, ve středu triumfálního 

oblouku, je disk s Beránkem božím, jakožto symbolem Krista. Beránek je ve stejné 

vertikální linii s trůnícím Kristem v konše a křížem v nejspodnějším pásu pod konchou, 

čímž je symbolicky propojeno Kristovo utrpení na Kříži, jeho zmrtvýchvstání a vítězství 

nad zlem kdy jako beránek boží láme pečeti.   

V prvním pásu pod konchou jsou mezi okny přítomni sedící apoštolové, jako zástupci 

církve a šiřitelé víry na zemi. Na vnitřní straně prvního odstupnění, jsou po obou stranách 

dva proroci, držící nápisovou pásku. Nad celým prvním pásem je páska s fragmenty slov. 

Pás pod okny, který je uprostřed rozdělený křížem, TEN je nesen dvěma anděly 

a odkazuje na zmiňované utrpení Krista.   

 

Vlevo od kříže po Kristově pomyslné pravici, jsou zobrazené vyvolené duše a po jeho 

levici duše zavržené. Vyvolení jsou oblečeni, jedná se o 11 postav, které do středu a ke 

spasení vede anděl. Na pravé straně anděl s mečem odhání duše zavržených. Před 

andělem je skupina zavržených, a za nimi je pak skupina odsouzených, kteří jsou hnáni 

ďábly. Na dalším odstupnění konchy, jsou ďáblové za stolem a na stole stojí mísa a lahev. 

Pozadí je červené a zpoza stolu vyšlehují plameny. Na vnitřní straně se dochovaly jen 

fragmenty figur na červeném pozadí, zřejmě se jedná o obraz pekla, do kterého jsou 

vedeny duše zavržených.  
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Strana vyvolených končí výjevem muže, který staví zeď, ten by mohl odkazem na zdi 

Nového Jeruzaléma. Na straně zavržených je ďábel držící člověka a odvádí ho mimo 

scénu, protože není hoden věčného spasení. I tento spodní pás je lemovaný nápisovou 

páskou, ale znovu jen s fragmenty, které nedokážeme identifikovat.  

 

Pod pásem s vyvolenými a zavrženými je pás třetí, nejužší. Jeho pravá část se 

nedochovala. V částech, které se dochovaly, jsou zlomky výjevu mrtvých vstávajících 

z hrobů, vedle nich je vyobrazený anděl, který je probouzí troubením na trubku. Mrtví 

nadzvedávají víka rakví, a podle dobového zvyku jsou nazí. Pod tímto pásem je ještě 

poslední pás, a ten je zdoben pouze malovanou drapérií.  

 

Ikonograficky můžeme malby seřadit hieraticky od spodních, ne tak významných 

k nevyšší malbě v apsidě. Pásy významově gradují až k Trůnícímu Kristu. Nejprve jsou 

probuzeny duše zemřelých, které jsou ve vyšším pásu rozděleny na vyvolené a zatracené. 

Výše jsou přítomni apoštolové jako šiřitelé církve na zemi, na vítězném oblouku jsou 

světci, kteří budou spaseni nejdříve a vrcholem scény je Kristus v mandorle a Deesis.  

 

Všechny rozdělovací a přechodové pásky mezi výjevy jsou zdobeny čistě 

geometrickými tvary a bordurami. Jednotlivé části jsou odděleny barevnými pásy, ve 

kterých je motiv šupinové duhy. Rostlinné motivy se zde vůbec neobjevují. Všechny 

ornamentální pásy byly při restauraci obnovené a doplněné podle dochovaných 

fragmentů.115 V oblouku apsidy se objevuje motiv lámaných stuh. Římsy jsou 

šachovnicově polychromované a odstupňované.  Špalety oken jsou také vyzdobené, 

severní okno je zdobeno motivem obloučků, výzdoba jižního okna nebyla dochována, 

střední okno je pal vyzdobeno pásem kosočtvercových a čtvercových tvarů. Stejný motiv 

je použitý i u výzdoby oblouku střední arkády podkruchtí. Z kosočtvercových 

a čtvercových motivů ostatně vychází celá výzdoba všech arkádových pásů.  

 

Plošná pozadí jsou vymalována základními barvami, střídají se zde pruhy světle zelené 

a modré. Pás s výjevem mrtvých vstávajících z hrobů a pás se zavrženými je podbarvený 

barvou červenou. Bohužel ale stejně tak, jako byly poškozeny malby hrubou přemalbou, 

je i barevnost velmi poškozena. Necitelnost restaurace můžeme pozorovat při srovnání 

                                                 
115 MAŠÍN 1954, 30. 
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modré barvy na pozadí. Barva, která byla užitá v originálu, je jasně modrá, můžeme ji 

vidět na setřených místech, kde se dochovaly fragmenty. Naopak malba v přemalbě je 

modrá míchaná s bělobou. Jediné nepřemalované malby se uchovaly pod klenbami 

podkruchtí na jižní a severní straně.  

 

Poslední soud, tak jak ho vidíme zde, je ikonograficky příbuzný s o asi sto let staršími 

malbami ve Švábském Burgfeldenu [21], ty jsou datovány kolem roku 1061116 i přes 

časovou vzdálenost, na umělce působícího v Albrechticích, zřejmě zapůsobilo 

ikonografické schéma Posledního soudu v Burgfeldenu. Rozdíl v těchto vyobrazeních je 

v kompozici, zatímco ve Švábsku jsou malby spojené do jednoho celku, v Albrechticích 

jsou rozděleny do jednotlivých částí a výjevů. Pokud bychom chtěli hledat paralelu 

a zdroj albrechtického malíře, který plochu vyplňoval paralelními a plynulými tahy 

štětcem, můžeme ji nalézt v rukopisu De civitate dei, který vznikl po polovině 12. století 

a kterému jsme se již v této práci věnovali. V tomto rukopise můžeme najít již zmiňovaný 

rukopis skládání paralelních čar, které vyplňují plochu.117 V Albrechticích se ale malby 

liší v používání tohoto systému. To by se dalo vysvětlit časovým rozestupem mezi oběma 

díly.  

Slohové vztahy můžeme nalézt v jižním Německu, kde i De civitate dei navazuje na 

Salcburský okruh.118 

 

Kostel sv. Jakuba v Rovné 

 

Další ukázkou románské nástěnné malby poslední čtvrtiny 12. století je kostel 

sv. Jakuba v Rovné u Stříbrné Skalice. Zde je ve výzdobě použita jen jedna část výjevu 

Posledního soudu, a tím je Maiestas Domini neboli Trůnící Kristus jako Pantokrator. 

 

Jedná se o jednolodní stavbu s dvakrát odstupněnou apsidou na východní straně a na 

západní straně s věží. Již v 19. století byly pod barokními nátěry objeveny románské 

malby.119 Z nálezů z roku 1944 víme, že na západní straně stála panská tribuna, která byla 

při pozdějších úpravách odstraněna. První úpravy kostela probíhali už v románské době 

                                                 
116 MATĚJČEK 1924. 
117 MAŠÍN 1954, 31. 
118 MAŠÍN 1954, 32. 
119 Milena HAUSEROVÁ: Vývoj stavby a jejího poznání. In: Kostel sv. Jakuba většího v Rovné u Stříbrné 
Skalice. Stříbrná Skalice 2013, 7. 
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a to po požáru přilehlého dvorce. Po tomto požáru byla nahrazena stará tribuna za novou, 

která byla položena asi o jeden metr níže než ta původní. Dokládá to výškový rozdíl 

podlahy tribuny, jak ji určuje malovaná drapérie na stěně, a práh původního vchodu 

v severní zdi v prvním patře. Do nové tribuny byl přístup z věže a také z lodi, podél 

schodiště byla na stěně zmiňovaná draperie. Všechny tyto úpravy jsou architektonickými 

články datovány do doby kolem roku 1240. Odkryt byl také téměř netknutý líc stavby, 

který je postaven z vázaného kvádrového zdiva, které bylo vytesáno z nučického 

tmavočerveného pískovce, ten také dodává barevnost celému kostelu.120 

 

Vzhledem k poloze kostela, je nasnadě se domnívat, že stavební skupina, která tento 

kostel stavěla, působila i při výstavbě románské etapy nedalekého sázavského kostela. 

Kostel sv. Jakuba totiž vyniká vytříbenou stavební, ale i výtvarnou technikou a také 

pojetím ikonografického programu.  

 

Malby samotné byly odkryty v roce 1944 pod vedením Františka Fišera. Retušované 

jsou jen minimálně a domalována byla zřetelně jen draperie. Výmalba kostela z let 1180–

1240 je jednou z nejzachovalejších v českých zemích. 

 

Stejně jako u předchozích kostelů, je kompozice celé výmalby rozvržena do 

horizontálních pásů s jednotlivými výjevy. [22] Úplně spodní pás je podobně jako 

v Albrechticích vyplněný malovanou drapérii. Přes jižní stěnu pak stoupá diagonálně 

ještě další pás závěsu [23], který se na stejné stěně zalamuje horizontálně a pokračuje na 

západní stěnu a částečně také na severní stěnu. Tento pás lemoval přístup na již zmíněnou 

emporu a i emporu samotnou, která ale dnes bohužel neexistuje. 

 

Nejhodnotnější malby jsou soustředěny do apsidy, ve které zřejmě pracoval vedoucí 

mistr dílny.121 I zde je v konše apsidy vymalován trůnící Kristus v duhové kruhové 

mandorle. Mandorla je v podstatě pravidelný kruh, stejně jako je tomu ve znojemské 

rotundě. [22] Ze skalického vyobrazení jsou dochovány jen fragmenty, ale i tak lze po 

obou stranách mandorly rozeznat postavy dvou andělu, které jí vynášejí. Anděl na levé 

straně je jednou z nejlépe dochovaných postav ve výzdobě tohoto kostela. [24] Oči má 

                                                 
120 HAUSEROVÁ 2013, 7. 
121 Miroslav ŠMIED: Výzdoba a vybavení kostela. In: Kostel sv. Jakuba většího ve Stříbrné Skalici. 
Stříbrná Skalice 2013, 23. 
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podle zvyku vymalované v mandlovitém tvaru. Zde již zornička není přímo nasazena na 

horní linku, jako tomu je v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, ale od horního víčka je 

panenka odsazena. Anděl má nimbus a hlavu odklání od Krista, jeho pohled směřuje do 

levého dolního rohu. Jeho pohled mohl spočívat na fragmentu malby, který je patrný 

u okraje vítězného oblouku. Snad by zde mohla být vyobrazena šelma, jako je tomu 

v Albrechticích, ta by opět byla odkazem na Kristovi vítězství nad zlem. Rukama drží 

mandorlu. Je oblečen do dlouhého roucha a na jeho křídle je patrné oko. Kresba záhybů 

na jeho rouchu tvoří ostré úhly, které do sebe zapadají. Takové zpracování je typické pro 

románský sloh 12. století. Anděl na druhé straně mandorly již není tak zřetelný, ale 

můžeme na něm pozorovat jiný princip kresby. Jednotlivé tvary jsou u něj vykresleny 

liniemi, které mají takřka ornamentální podobu.  I on má na křídle oko. Motiv oka na 

křídlech andělů, je v českém románském prostředí neobvyklý, nenajdeme ho na žádném 

jiném dochovaném výjevu trůnícího Krista či Posledního soudu. A ani v knižní malbě 

nenajdeme takovouto obdobu.  

 

Kolem Kristovy mandorly se zachovaly fragmenty 4 symbolů evangelistů. Vlevo 

nahoře je anděl, tedy symbol evangelisty Matouše, vedle něj vpravo najdeme Janova orla, 

pod ním je Lukášův okřídlený býk a vlevo dole by pak byl Markův lev.  Z něj se 

nedochovalo v podstatě nic, stejně tak se nedochovala celá dolní část Kristovy mandorly. 

Rozmístění symbolů je stejné jako u rukopisu De civitate dei. Tedy anděl vlevo nahoře, 

orel vpravo nahoře a dole lev na levé a orel na pravé straně.  

 

Po Kristově pravici je fragment postavy Panny Marie a po jeho levici sv. Jan 

Evangelista držící knihu. Tento kompars ikonograficky navazuje na byzantskou Déesis, 

ve které jsou Panna Marie a sv. Jan Křtitel přímluvci u boha za lidstvo, zde je sv. Jan 

Křtitel nahrazen sv. Janem Evangelistou což nebylo neobvyklé. 

Ze zbylých fragmentů malby vidíme, že odstíny barev jsou spíše zemité a okrové. Na 

zachovalé postavě anděla vidíme tmavě zelené pozadí, anděl samotný má okrový spodní 

šat a přes něj tmavě zelené roucho. Jeho křídla jsou lemována okrovým pásem. Kristova 

mandorla je také lemována okrem a světle zeleným pásem. 

 

Koncha je směrem do lodi lemovaná nápisovou páskou. V levé části jsou písmena 

napsaná obráceně. Nápis začíná slovy „HIC. PRINCEPS“ za nimi jsou další fragmenty 

slov. V druhé polovině je psáno „MISERICORDES – HOMINES“ 
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Okraj konchy a celé apsidy je lemován bordurou s rostlinnými motivy a to na obou 

odstupněních. Na pravé vnitřní části je motiv lilií orámovaných mandlovitým tvarem, 

vyvedeným v modré a okrové barvě. Na vnější části je motiv zatočených akantů. 

 

Pod konchou je pás s apoštoly, kteří stojí v arkádách s oblouky, na kterých byly 

napsány jejich jména. Ty jsou dnes zachována opět pouze ve fragmentech, ale i tak díky 

nim můžeme určit alespoň některé apoštoly. Kromě sv. Petra, který v rukou drží svůj 

atribut klíč, mají ostatní apoštolové v ruce knihu. Souvislost můžeme hledat v Janově 

Zjevení, kdy popisuje nebeský Jeruzalém – „A hradby města byly postaveny na dvanácti 

základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových“ (Zj 

21,14). 

Tomuto pásu vévodí polo postava Krista, který je vyobrazen nad oknem apsidy. Právě 

okno je důležité ohledně symboliky světla. Ježíš je totiž představován jako světlo, které 

svítí v temnotách,(Iz 60,2) a tak je jeho umístění nad oknem, kterým do prostoru proudí 

světlo, logické. Má rozepjaté ruce, je vymalovaný zepředu a jeho nimbus má tvar kříže, 

jako to můžeme vidět v Kodexu vyšehradském. V levé ruce drží desky desatera jako 

symbol Starého zákona a nad rukou pravou se mu vznáší holubice Ducha svatého, jako 

symbol zákona Nového. Tím, je vyjádřeno spojení obou Zákonů. Každý z apoštolů 

pozdvihuje ruku, kterou ukazuje na Krista uprostřed výjevu.  

Apoštolové jsou oblečeni do dlouhých rouch, jejichž záhyby na spodní části jsou 

vyobrazeny typickým motivem ruliček. Barevně se jejich oblečení střídá, jednou má 

apoštol roucho bílé a plášť červený a druhý to má naopak. Tuto barevnost doplňuje zelená 

a červená barva pozadí v arkádách. Všichni apoštolové jsou bosí a tvářemi natočeni ke 

Kristu.  Pás apoštolů je nejen odkazem na Nebeský Jeruzalém, ale apoštolové samotní 

opět doplňují kompars, který bude přítomen u Posledního soudu. 

 

Díky pozdějšímu vybudování dvou oken v apsidě, se nám nezachovaly některé části 

apoštolů, z fragmentů nápisů jsme však schopni identifikovat Jakuba, jako čtvrtou 

postavu zleva, po levici stojí Ondřej, vedle Ondřeje je Petr, který byl identifikován díky 

klíčům, které drží v ruce. Osmá postava zleva je sv. Pavel a devátá sv. Jan. Střední okno 

s Kristem nad špaletou do kompozice nijak nezasahuje ani ji nedeformuje, tudíž bylo 

s největší pravděpodobností součástí apsidy již při vzniku výmalby.  
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V pásu pod apoštoly je vyobrazena legenda o sv. Jakubovi staršímu, kterému je kostel 

zasvěcený. Tento pás je velmi porušený, nicméně i tak je vpravo od severního okna 

rozeznatelná scéna sedícího krále, před kterým je zachovaný fragment postavy 

s poutnickou holí, tedy pravděpodobně sv. Jakuba před Herodem Agrippou. 

 Znovu se zde objevuje postava Krista, stojí blíže střednímu oknu, žehná a znovu má 

nimbus ve tvaru kříže. Pod oknem jsou nečitelné fragmenty a vpravo pak dvě postavy 

světců. Pokud jsme předchozí scénu identifikovali s obtížemi, tato je ještě obtížnější. 

Snad by se mohlo jednat o scénu, kdy byli sv. Jakub a jeho bratr Jan přítomni uzdravení 

Šimonovy švagrové.122 Pod později prolomeným jižním oknem je další část fragmentů 

postavy s nápisovou páskou a ještě jedna postava. Poslední scéna vpravo nám potvrzuje, 

že jde opravdu o svatojakubskou legendu. Je zde zobrazeno stětí sv. Jakuba. Této scéně 

jsou přítomny tři postavy, z nichž nejzachovanější je postava klečícího světce, který 

vztahuje ruce doprava. Nad ním je postava kata, který u Jakubovy hlavy drží meč. U této 

postavy se nedochovala její hlava. Král Herodes Agrippa I., na jehož příkaz byl sv. Jakub 

sťat, sedí na trůnu v pravé části výjevu.123 Tento pás s legendou o sv. Jakubovi je doplněn 

nápisovou páskou, na které ale zůstaly jen nerozluštitelné fragmenty slov. 

Na triumfálním oblouku ve cviklech, je vlevo směrem do lodi vyobrazena postava 

Ábela s beránkem, kterému žehná boží ruka a vpravo je Kain. Tento výjev symbolizuje 

předobraz Kristovy oběti novozákonní oběti, která se stále obnovuje při mši na oltáři pod 

ním. 

 

Idea výzdoby apsidy opět souvisí s Kristovým působením na zemi, které se částečně 

promítá v legendě sv. Jakuba Většího, nad oknem je zobrazen jako symbol světla 

v temnotách, které evokuje naději, ve cviklech je předobraz jeho oběti a vše graduje 

s Kristem v mandorle a jeho druhým příchodem na zemi jako soudce. 

 

Výzdoba kostela by se dala rozdělit do dvou časových období. Mladší vrstva souvisí 

s přestavbou kostela v roce 1240. Jedná se o západní stěnu, bývalé podkruchtí, 

emporovou draperii, nezachované malby nad ní na severní straně a Křest Kristův na straně 

jižní. Při této opravě byla postavena nová empora a malby na ní přímo navazují a souvisí 

s ní. Tyto malby nejsou slohově vyhraněny a jsou malovány pod vlivem starších maleb, 

které v kostele již byly. A spíše tyto výjevy kopírují a doplňují. I tak se ale tyto dvě vrstvy 

                                                 
122 MAŠÍN 1954, 35. 
123 Ibidem. 
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rozlišují právě ztrátou slohovosti v mladší vrstvě.124 Ve zmenšení ploch, tvarů, 

kresebných linií a kompozice ani zdaleka mladší malby nedosahují kvality a výrazovosti 

vrstvy starší. 

 

Starší vrstva je datována do doby výstavby kostela a to do poslední čtvrtiny 12. století. 

Starší malby tvoří výjevy v apsidě, triumfální oblouk, většina maleb jižní a severní stěny 

s histologickým cyklem.  

Ovšem v nedávné době se objevil názor, že stavba kostela vznikla v jedné stavební 

etapě, někdy před 80. lety 12. století, tedy před dobou, do které se klade vznik první vrstvy 

maleb.125 

 

  Jako ve Znojmě, i zde nejsou malby prací jednoho malíře, ale dvou. Jde o rozdílnou 

kompozici, typiku postav a odlišnou kresbu. Zdá se, že slohovějším a koncepčně větším 

mistrem je malíř, který zrealizoval malbu v apsidě. Kompozice je sevřenější, rozvrh 

plochy je kvalitnější a vyhraněnější je i typika postav.  

I zde vidíme sevřenost plynulé obrysové linie a typickou kresbu záhybů oděvů, které 

do sebe zapadají v ostrém úhlu. Toto zpracování opět nalezneme v již zmiňovaném 

malířství z okruhu Salcburku kolem poloviny 12. století a i v okruhu Admontské bible 

(Wien, Ősterreichische Nationalbibliothek, sign. Cod. ser. nov. 2710). 

 

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě 

 

Dalším příkladem románské malby znázorňující Maiestas Domini je bazilika sv. Jiří 

na Pražském hradě. Jedná se o klášterní baziliku, která byla založena knížetem 

Vratislavem I. před rokem 920.126 Po roce 973 byl za vlády Boleslava II. u baziliky 

založený ženský klášter v čele s jeho sestrou Mladou.127 

 

Jádro stavby patří k nejstarším církevním stavbám v Čechách. Jedná se o trojlodní 

baziliku s tribunou a dvěma kůry z konce 10. století nebo první poloviny 11. století.128 Po 

požáru v roce 1142 byla bazilika zvětšena a celkově pozměněna. Na východní straně byla 

                                                 
124 MAŠÍN 1954, 36. 
125 HAUSEROVÁ 2013, 14. 
126 Anežka MERHAUTOVÁ: Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. Praha 1966, 22. 
127 Ibidem. 
128 MAŠÍN 1954, 44. 
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původní apsida nahrazena novým chórem nad kryptou, který byl přístupný po schodišti, 

které vedlo z hlavní lodi. Při těchto úpravách byla zřejmě přistavena jižní kaple Panny 

Marie. Tato kaple byla vystavěna dříve, než kaple sv. Ludmily, při jejíž výstavbě bylo 

zakryto okénko v kapli Panny Marie. Přes toto okno byla později provedena výmalba 

kaple s výjevem trůnícího Krista. Díky tomu můžeme datovat malby v kapli, které 

vznikly za Abatyše Anežky mezi léty 1200–1228.129 

 

Ve výmalbě křížové klenby kostela se setkáváme s představou nebeského Jeruzaléma, 

který je také spojen s tématem Posledního soudu a je popisován ve Zjevení sv. Jana. Tato 

výmalba v chóru vznikla za působení abatyše Berty a to po již zmíněném požáru v roce 

1142.130 V chóru je vyobrazena kruhová městská hradba, která zřejmě obklopovala 

postavu beránka. [25] Beránek uprostřed, zde odkazuje na Janovo Zjevení, kdy 

o nebeském Jeruzalému říká, že „to město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo 

světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.“(Zj 21,23) V pásu města lze 

rozeznat brány a věže, je zde bílá architektura s červenými střechami, kreslená na modrém 

pozadí.  

 

V dalším kruhu je pak sama hradba obklopena postavami světců, někteří z nich sedí, 

někteří stojí. Mezi těmito světci jsou také čtyři postavy evangelistů, kteří jsou umístěni 

v páskových kvadrilobech. To, že jsou to evangelisté, usuzujeme pouze z jejich počtu.  

Malby jsou bohužel tak poškozené, že nelze určit ani postavy světců, ani výtvarnou 

stránku maleb a tudíž ani umělecký vliv, který mohl na umělce působit. Postavy jsou opět 

vyobrazeny na modrém pozadí, jako je tomu u Jeruzaléma. V cípech klenby vidíme 

fragmenty postav andělů a bohatých rozvilin. Rozviliny mají žlutou barvu a jsou položeny 

na červeném pozadí. Na jihovýchodní hraně klenby je patrný zlomek stojící postavy, díky 

poškození však nelze říci, o koho se jedná. 

 

Během přestavby za abatyše Anežky v letech 1200 1228, byla bazilika prodloužena 

arkádovou chodbou na západ a současně byly provedeny další nástěnné malby. Jedná se 

o výmalbu apsidy v jižní kapli Panny Marie s obrazem Trůnícího Krista spolu s Pannou 

Marií a sv. Janem Evangelistou. I přes to, že je malba dochovaná jen ve fragmentech, 

jedná se zřejmě o nejzachovalejší malbu ve svatojiřské bazilice. 

                                                 
129 MAŠÍN 1954, 44. 
130 MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 1983, 204. 
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I když jsou malby jen fragmentární, jsme schopni alespoň některé postavy 

ikonograficky identifikovat. Přímo uprostřed konchy je zobrazen trůnící Kristus 

v mandorle.[26] Ten má na levém koleni položenou rozevřenou knihu – tak jako je to 

možné spatřit i v kostele sv. Petra a Pavla v Albrechticích -  a je oblečen do červeného 

pláště, který má přehozený přes levé rameno. Pod červeným pláštěm je patrné světle 

modré roucho. Mandorla je podle zvyku obklopena symboly čtyř evangelistů. Jako je 

tomu u tohoto výjevu zvykem, po Kristově pravici stojí Panna Marie a po jeho levici sv. 

Jan Evangelista držící knihu. Spodní část malby je velmi porušena.  

 

V pásu pod konchou jsou patrné zbytky sedících apoštolů s trůnící Madonou uprostřed 

a Kristem sedícím na jejím klíně. Jedná se o obměnu tradičního námětu s Kristem 

uprostřed řady apoštolů, jako je tomu například v kostele sv. Jakuba v Rovné. Tyto 

postavy již nejsou díky pozdějšímu prolomení původně zazděného okna zřetelné, ale 

dokládají nám to staré popisy maleb a dobové fotografie.131  

Další malby, které byly v kostele objeveny, jsou v apsidě severní boční lodi. Je zde 

opět Maiestas Domini s fragmenty postav. 

 

Na křížově klenbě před apsidou v kapli Panny Marie je opět Nebeský Jeruzalém, ale 

v pozměněné kompozici než je tomu u klenby kněžiště. Ve středu a na západní klenbě je 

obraz zcela nečitelný. Cípy klenby jsou vyplněné malovanými zděnými hradbami města, 

které má osm bran a v hlavní ose klenby věže. Na střechách jsou patrné postavy andělů 

a fragmenty světců. Opět zde vidíme analogii k textu Zjevení – „Město mělo veliké 

a mohutné hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména 

dvanácti pokolení synů Izraele.“(Zj 21,12) Autor malby se zde sice nedrží počtů, ale na 

jeho práci je patrné jeho východisko a jedná se o symbolické ztvárnění nebeského 

Jeruzaléma. 

 

Výzdoba svatojiřské baziliky dokreslovala její morální a didaktickou funkci. Malby 

zde doplňují celkovou estetiku a byly dílem několika mistrů. Všechny zřejmě vznikali za 

působení abatyše Anežky a jsou datovány do 13. století díky přístavbě kaple sv. Ludmily 

a zazdění okna v kapli Panny Marie. Jejich symbolické odkazy na Nebeský Jeruzalém 

                                                 
131 MAŠÍN 1954, 45. 
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jsou více než patrné. Jejich technické provedení se podobá saské knižní a nástěnné 

malbě.132  

 

Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech 

 

Jedná se o podélný tribunový kostel bez západní věže, a který Jiří Mašín datuje do 

doby kolem roku 1180.133 Ale první doložená zmínka o vsi jako takové je až z roku 1273, 

kdy ves Chabry patřila strahovskému klášteru, a z tohoto roku je také listina, ve které jsou 

potvrzeny statky Strahovského kláštera.  Na místě dnešního kostela stála rotunda a ještě 

dříve také starší podélný kostel.134 

 

Jak již bylo řečeno, jedná se o jednolodní podélný kostel s pilastry uprostřed lodi 

a půlkruhovou apsidou na východě, která je také nejvíce dochovanou románskou částí 

kostela. V kostele byla i empora, která se do dnešního dne nezachovala. Kdy přesně 

empora zanikla, nevíme, mohlo to být v období baroka, kdy byla nahrazena hudební 

kruchtou135, ale nemáme žádné prameny, které by tuto teorii potvrzovaly.    

 

Malby v apsidě byly objeveny a odkryty v roce 1905 a to Janem Hofmanem. Bohužel 

jsou malby zcela přemalovány, a nevhodně restaurovány Petrem Maixnerem.136 Podle 

Antonína Matějčka mají tyto malby blízko k malbám v Pražském kostele sv. Jiří, které 

zde byly již zmiňovány.137  

 

V konše apsidy je trůnící Kristus v mandorle [27], která je, jako u předchozích maleb, 

nesena dvěma anděly.  Kristus je oblečen do světlého šatu, přes který má purpurová plášť. 

Kristus zde podle zvyku, na levém koleni drží rozevřenou knihu, ve které je nápis „EGO 

SVM PRIMVS ET NOVISSIMVS“. Mandorla je vyplněna modrou barvou, znázorňující 

nebe poseté hvězdami. Po stranách mandorly jsou v horní části poprsí andělů. Po Kristově 

pravici je Panna Marie a po jeho levé ruce stojí sv. Jan Křtitel s nápisovou páskou, jedná 

se zde opět o vyobrazení Deesis.  

                                                 
132 MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 1983, 230. 
133 MAŠÍN 1954, 47. 
134 MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 1983, 187. 
135 Michal TRYML: Historie a archeologický průzkum. In: Kostel stětí sv. Jana Křtitele v dolních 
Chabrech. Praha 2011, 9. 
136 Jan ROYT: Nástěnné malby. In: Kostel stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Praha 2011, 19. 
137 Antonín MATĚJČEK: Malířství. In: Dějepis českého výtvarného umění v Čechách. Praha 1931, 19. 



57 

 

Na rozdíl od jiných vyobrazení, zde nejsou přítomny symboly evangelistů, jako je 

tomu například v bazilice sv. Jiří, se kterou již byl tento výjev srovnáván.  

 

Pod konchou jsou obnovené fragmenty stojících apoštolů. Dochovaly dvě postavy 

vlevo a o jedna vpravo. Postava sv. Petra s klíči, je umístěna na bílém pozadí vpravo od 

středního okna apsidy, na protilehlé straně je sv. Pavel na červeném pozadí. Postava úplně 

vlevo je pak sv. Jakub Větší. Postavy apoštolů jsou protáhlé a díky střídání barevného 

pozadí, je jejich řada „rozbita“ a rytmizuje tak jinak uniformní výjev. Barevnost celé 

malby je v tónech červené, okrové, bílé a zelené.  

 

Ve spodním pásu se první scéna nedochovala, protože byla zničena při zasazení 

sanktuária.138 Druhá scéna je zasazena do zastřešeného prostoru s červeným pozadím. Ze 

střechy je spuštěna draperie, která utváří prostor obrazu. Je zde žena na lůžku, zřejmě sv. 

Anna, které podává zřejmě žena, misku s polévkou. Tato postava se dochovala pouze 

fragmentárně. Vpravo od lůžka je ženská postava držící novorozeně se svatozáří, jedná 

se zřejmě o Pannu Marii. Dá se tedy předpokládat, že jde s největší pravděpodobností 

o výjev Narození Panny Marie. 

 

Následuje scéna, která se odehrává v chrámovém prostoru. Vpravo je oltářní stůl, který 

je ozdoben velkým křížem. Za stolem stojí velekněz s mitrou na hlavě. Za pilířem je 

částečně zakrytá postava sv. Anny, která v ruce drží obětní svíci a uvádí malou Pannu 

Marii do chrámu. Panna Marie v ruce drží nápisovou pásku. Obě ženy jsou doprovázeny 

ještě třetí, která v ruce drží zřejmě dvě holubice, připravené k oběti. I na tomto obraze je 

červené pozadí. Velmi zajímavé je i řešení prostoru s postavou sv. Anny schovanou za 

pilířem.  

 

Další scéna je velmi nejasná a dochovaly se z ní pouze dvě postavy se svatozářemi. 

Postava nalevo si přikládá levou ruku na tvář. Pravá má ruce semknuté k modlitbě. Tato 

scéna je těžko interpretovatelná a je možné že se jedná o Zvěstování Panně Marii anebo 

o Navštívení. Bohužel je scéna velmi poničená a tak není jisté, o kterou z těchto scén se 

jedná.  

 

                                                 
138 ROYT 2011, 20. 
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Poslední scéna je vyobrazením smrti Panny Marie typu Dormitio.139 Na rozdíl od 

předchozích scén je tato zasazena na modré pozadí. Panna Marie je vymalována na lůžku 

a Kristus uprostřed scény bere její duši do svých rukou. Kolem lůžka stojí apoštolové.  

Tyto scény jsou nepochybně mariánským cyklem, který je zde prezentován ve zkrácené 

podobě. Jedná se o nejstarší dochovaný nástěnný mariánský cyklus v Čechách a Jan Royt 

tyto malby datuje do dvou etap. Starší do doby kolem 1230–1240 to je zobrazení Krista 

v mandorle a postav apoštolů a mladší etapu do doby kolem 50–60. let 13. století, kdy 

vznikl mariánský cyklus.140 

Datování starší etapy se opírá o náznaky ostře zalamovaných drapérií, tzv. lámaného 

stylu, na oděvech apoštolů. Mladší etapa je pak datována díky pokročilejšímu 

prostorovému řešení a charakteru postav. 

 

Řešení maleb z ideového hlediska, můžeme posuzovat tak, že mariánský cyklus 

zobrazuje první příchod Krista Spasitele na tento svět a zároveň zdůrazňuje Pannu Marii 

jako prostřednici ke Kristu. Kristus v mandorle je pak prezentací druhého příchodu Krista 

jako soudce, který bude soudit duše zemřelých.  

 

Malby byly bohužel přemalovány a znehodnoceny. Nové malby zachovali pouze 

kompozici původních vyobrazení. Podle Jiřího Mašína se tyto malby řadí do stejného 

časového okruhu jako malby ve svatojiřské bazilice a to do 13. století.141 

 

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově 

 

Nejmladším kostelem, na českém území, s dochovanými románskými výjevy 

z Posledního soudu či Maiestas Domini je kostel sv. Mikuláše v Potvorově. Kostel je 

jednolodní stavbou s dvakrát odstíněnou apsidou a panskou kruchtovou tribunou. Jedná 

se o pozdně románský venkovský panský kostel. Je bohatě zdobený architektonickými 

články, které jsou datované do let 1230 – 1250.142 Malby v kostele byly objeveny díky 

úderu blesku do kostela v roce 1898. V roce 1938 byly odkryty a částečně restaurovány. 

                                                 
139 ROYT 2011, 22. 
140 Ibidem. 
141 MAŠÍN 1954, 48. 
142 MAŠÍN 1954, 55. 
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Malby v konše apsidy a na tribuně jsou z doby románské a pás pod konchou v apsidě je 

z doby gotické.  

 

V konše apsidy je zobrazen Maiestas Domini. [28] Kristus pravou rukou žehná. Nad 

jeho hlavou je křížový nimbus, kterého se dotýkají dva prsty boží ruky nad ním. Na levé 

straně jsou fragmenty dvou postav, zřejmě světic. Na straně pravé jsou fragmenty dvou 

světců. Jeden z nich má v rukou knihu a druhý svitek. Jedna ze dvou světic je s největší 

pravděpodobností Panna Marie jako přímluvkyně za lidstvo.  

 

Na odstupnění triumfálního oblouku jsou variace ornamentálních rozvilinových 

motivů, které jsou i na křížovém pilíři na tribuně a i na sloupech, kde jsou kombinované 

s motivy pásků. Mezi použité barvy se řadí hlavně okr, červená, světle zelená, světle 

modrá a bílá barva. Zajímavá je barevnost ornamentálních motivů, ve kterých se střídají 

barvy rytmicky, a tak vytvářejí neobvyklý dekorativní prvek.  

K dataci těchto maleb je nám hlavním pomocníkem především datace samotné stavby 

kostela, která spadá do doby kolem roku 1240.143 Protože není důvod se domnívat, že by 

malby byly vymalovány až později, předpokládáme, že i malby jsou záležitostí 13. století. 

 

Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi 

 

Jedná se o kostel, který pochází z 11. století, ale jeho založení předcházela ještě 

dřevěná stavba z 10. století.  Jeho dnešní podoba je ze století dvanáctého.144 Kostel leží 

vedle baziliky sv. Václava. Jedná se o jednolodní podélný tribunový kostel. 

Malby v kostele byly odkryty již v roce 1899 Eduardem Šittlerem145 a nikdy nebyly 

přemalovány. Malby byly na všech stěnách kostela, kde se i dnes dochovaly fragmenty. 

 

Obraz Maiestas Domini zde vyplňoval stěnu apsidy. [29] Malby jsou velmi porušené. 

Trůnící Kristus je tu zobrazen s řadou apoštolských postav v pásu pod ním. Podle zvyku 

jsou po Kristových stranách přítomni Panna Maria a sv. Jan Evangelista. Je 

                                                 
143 MAŠÍN 1954, 56. 
144 Antonín PODLAHA/Eduard ŠITTLER: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu 
Karlínském. Praha 1901. 
145 Antonín MATEJČEK: Nástěnné malby v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. In: Časopis 
společnosti přátel starožitností českých 31. Praha 1923, 102. 
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pravděpodobné, že zde byly zobrazeny symboly čtyř evangelistů, ale z fragmentů to nelze 

s určitostí potvrdit.  

 

Pod Maiestas Domini je řada apoštolů. Apoštolové jsou děleni kolmými liniemi 

a přerušováni dvěma špaletovými okny, které pás člení na tři pole. V každém poli jsou 

4 postavy. Pás je nahoře i dole oddělen širokým, členěným pásem. Právě v tomto pásu se 

figury ve středním poli dochovaly nejlépe v celém kostele. Postava nejblíže jižnímu oknu 

drží v ruce předmět, který byl identifikován jako klíč, tedy se jedná o sv. Petra.  

 

Ve třetím pásu apsidy se nacházeli uprostřed dva jezdci na koních, jeden v trysku 

a jeden v kroku. Zachoval se ale pouze jeden kůň, který měl červenou barvu, druhý byl 

bílý. Nad hlavou červeného koně je velký světle žlutý objekt. Jeho jezdec je dnes patrný 

pouze z náznaků kresby.146 

Nacházejí se v poli, které je rozdělené čtvercovou sítí. Zbývající plocha je pokrytá 

malovaným kobercem s okrovými diamanty, a tvrdě zalomenými záhyby. Za červeným 

koněm směrem k jižní části jsou zobrazeny čtyři figury v nadživotní velikosti, všechny 

jsou oblečené do plášťů a nad hlavami mají nimby. V nejspodnějším pásu jsou už jen 

velmi těžce rozeznatelné fragmenty postav. 

 

Ve špaletách oken jsou červené rozvilinové motivy na okrovém pozadí. Na ústupcích 

triumfálního oblouku jsou sloupy s románským tvaroslovím. Vnitřní plocha ústupku je 

zdobená šachovnicovým vzorem. Římsy a pilíře pak byly zdobeny rostlinnými 

a geometrickými motivy. 

 

Vzhledem k velmi nezachované výmalbě je těžké určit ikonografii spodního pásu 

s jezdci. Jako první se nabízí motiv čtyř apokalyptických jezdců. (Zj 6,  1–8) Bílý kůň by 

pravděpodobně nesl „Dobyvatele“, červený „ohnivý“ kůň pak jezdce ničícího mír na 

zemi.147 Zuzana Všetečková navrhla možnou souvislost s křížovými výpravami.148 

Ovšem zobrazení světské scény v apsidě kostela je velmi nepravděpodobné a proto bych 

se i já přikláněla k názoru, že jde o apokalyptické jezdce, kteří s Trůnícím Kristem 

                                                 
146 Marie MICHALCOVÁ: Kostel sv. Klimenta ve Staré Boleslavi v kontextu soudobé románské tvorby 
(bakalářská práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Praha 2012, 32. 
147 MICHALCOVÁ 2012, 40. 
148 Zuzana VŠETEČKOVÁ: Středověká nástěnná malba. In: Průzkumy památek 1999/I, 180. 
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a potažmo Posledním soudem souvisí. O tom, co je ve spodním pásu se dnes můžeme jen 

domnívat, snad by se mohlo jednat o část legendy sv. Klimenta, která je vyobrazena i na 

stěnách lodi, nebo další výjev souvisící přímo s pásem s jezdci.  

Apoštolové jsou znovu symbolem šíření víry a jsou přítomni generálnímu soudu. 

V Deesis je přítomen místo sv. Jana Křtitele sv. Jan Evangelista, vše opět graduje 

postavou Krista v mandorle. 

 

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři  

 

V nedávné době byly objeveny cenné malby v tomto kostele v Hostivaři. Kostel 

samotný je datován do 13. století, ale objevují se i názory, že jde o stavbu ze století 

jedenáctého. Kostel byl v 18. – 19. století klasicistně upraven a v 19. století byly 

provedeny i puristické úpravy.  Jedná se o kostel s obdélníkovou lodí a klenutou apsidou. 

V 18. století byla zazděna románská okna v apsidě a vybourána dvě nová barokní okna. 

Apsida s půlkruhovým oknem je nejstarší částí kostela a dochovala se zde výmalba ze 

13. století. Tato výmalba byla odkryta a restaurována Miroslavem Slavíkem v letech 

2007–2010. 

 

V apsidě je zobrazen velmi netradiční námět, jedná se o Trůn Boží milosti v podobě 

Maiestas Domini149, tedy trůnící Kristus-Přímluvce s pozdvihnutýma rukama [30], který 

má na klíně krucifix, který naznačuje, že jde právě o Trůn boží milosti. Tento termín 

použil poprvé Martin Luther při překladu Bible v textu Listu k Židům.150 

Tento trůn měl z pravidla podobu sedícího Boha otce, který v rukou drží kříž 

s ukřižovaným Kristem a shora slétala holubice Ducha svatého. Tento námět byl 

vyjádřením svaté Trojice. 

 

Podobný námět je v českém umění velmi neobvyklý. Kolem hlavní scény se obepíná 

mandorla. Bůh nesedí na duze, jako tomu bylo v tomto období časté, ale sedí na jakémsi 

cihlovém trůnu, který je aluzí na Boží hrob.151 Kristus má pod nohama baziliška a lva.  

Jedná se o odkaz na biblický text: „Po lvu a bazilišku chodit budeš, a pošlapeš lvíče 

                                                 
149 Zuzana VŠETEČKOVÁ: Praha 10 – Hostivař, Kostel stětí sv. Jana Křtitele. In. Královský sňatek. Praha 
2010, 174. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem. 
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i draka“ (Ž 91,13). Tento motiv, vítězného Krista nad zlem je častým a můžeme si ho 

připomenout například ve výjevu Posledního soudu v kostele sv. Petra a Pavla 

v Albrechticích nad Vltavou.  

 

V kostele se dochovala kresba Kristovy tváře se dvěma svislými červenými liniemi, 

které by mohly být pomocnými prvky k rozvržení fyziognomie jeho tváře. Kristus má na 

sobě šat s dlouhými rukávy. Přes bílé spodní roucho má červený plášť. Právě červená 

barva symbolizuje Zmrtvýchvstání. Krucifix je pak odkazem na Kristovu oběť. 

 

Vedle mandorly, držené dvěma anděly, je zobrazen sv. Jan Křtitel, tedy patron kostela 

a na druhé straně je sv. Vojtěch, který je patronem arcidiecéze. Po stranách jsou 

vyobrazené symboly evangelistů. Nejzajímavější je zde dekorativně pojednaný lev sv. 

Marka. Všechny symboly jsou opatřeny nápisovými páskami s čitelnými jmény 

evangelistů.  

Pod mandorlou je vyobrazen dekorativní pás, který je vyplněný jedenácti medailony 

s hlavami zřejmě starozákonních králů a královen.152 Mezi medailony jsou rostlinné 

motivy na zeleném a červeném pozadí. Celý pás je nahoře i dole oddělen širokými 

červenými pásy.  

 

Pod králi a královnami jsou mezi okny vyobrazeny postavy světců a světic. 

U východního okna je zobrazen sv. Jan Křtitel a v ruce drží Beránka, který je mimo jiné 

i jeho atributem a na kterého ukazuje ukazováčkem druhé ruky. Beránek je symbolem 

Ježíše Krista a také jeho Velikonoční oběti.  Naproti je zobrazen biskup s mitrou na hlavě, 

v ruce drží mitru a knihu, jedná se o sv. Vojtěcha, který byl zakladatelem břevnovského 

kláštera a patronem pražské arcidiecéze. 

 

Ve špaletě východního okna jsou sv. Kateřina se svým atributem, kolem, na kterém 

byla umučena a s mučednickou palmou v ruce. Naproti ní je další světice, která také drží 

v ruce palmu. U obou se dochovaly tváře a koruny na hlavách.  

Ve špaletě okna severního pak stáli proti sobě sv. Petr a sv. Pavel, jako zástupci 

Kristovy církve na zemi. V jejich obličejích se dochovala i původní barva. Jejich postavy 

definuje výrazná červená obrysová linie. Postavy světců i světic mají štíhlé, protáhlé 

                                                 
152 VŠETEČKOVÁ 2010, 174. 
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a často i lukovitě prohnuté postavy. I zde je barevnost zachovaná v červených, zelených 

a světlých odstínech. Okna nejsou rámována ornamentálními motivy, jako to bylo 

u jiných zmiňovaných kostelů, jsou pouze orámována jednoduchou červenou linií. Pod 

pásem světců je další oddělující pás s ornamentálními červenými motivy na světlém 

pozadí. 

 

V posledním pásu, který se dodnes zachoval nejméně, je na levé straně viditelné jen 

Narození Krista s malým Ježíškem v jeslích, s oslem a volkem v pozadí. Panna Marie 

odpočívala na lůžku a vpravo byl přítomen Sv. Josef, který celé scéně přihlížel, ten se 

dochoval téměř bez jakéhokoli poškození.153 Vpravo následovalo Zvěstování andělům, 

kde byla zobrazena postava anděla a uprostřed keř, který měl větve spojeny do oslího 

oblouku, pod ním stály ovse a kozy a spásali jeho listí. U keře byl zobrazen pastýř, 

s krátkým kabátem a dlouhou protaženou kapucí. Po jeho levé straně byl zobrazen další 

pastýř.  

Jednotlivé Božské osoby jsou vzájemně propojené a spolu představují trojjediného 

Boha, tedy sv. Trojici. Určitou paralelou pro tento výjev je i iluminace v tzv. 

Landgrafenpsalter [31], jedná se o žaltář, a na zdejší iluminaci jev mandorle zobrazen 

Bůh otec v podobě Krista sedícího na trůně a v obou rukách drží kříž s Ukřižovaným. 

K jeho hlavě slétá holubice Ducha svatého. Mandorla je zasazena do kvadrilobu 

a v rozích jsou zobrazeny symboly evangelistů. Tento rukopis je datován do první 

čtvrtiny 13. století.154 

Tento ikonografický motiv, se k nám zřejmě dostal ze sousedních německých 

a rakouských zemí. Menší výjev Božího trůnu můžeme najít například na pilíři v kostele 

minoritského kláštera ve Steinu.155  

 

Malby v hostivařském kostele lze vřadit do konce 13. nebo na počátek 14. století. 

Můžeme zde také již pozorovat přechod k novému uměleckému stylu gotiky a to hlavně 

v postavách světců a světic, které jsou štíhlé a lukovitě prohnuté. Stejné prohnutí je také 

patrné na postavě Ukřižovaného Krista, jehož postava na kříži se rovněž začíná 

protahovat, a jeho tělo není jen přímka, jak tomu bylo doposud, ale začíná se také lukovitě 

prohýbat.  

                                                 
153 VŠETEČKOVÁ 2010, 175. 
154 VŠETEČKOVÁ 2010, 176. 
155 VŠETEČKOVÁ 2010, 177. 
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Ikonograficky zde můžeme pozorovat narození Krista, tedy jeho první příchod na 

zemi. Nad narozením je obměněný komparz, který byl přítomný Poslednímu soudu, místo 

apoštolů, jsou zde světci a světice a králové a královny. Deesis je také pozměněna, není 

přítomna Panna Marie, ale sv. Vojtěch a sv. Jan Křtitel s Beránkem, který může být 

odkazem na Kristovu oběť. Boží trojjedinost se spojuje v postavách Ježíše Krista jako 

Syna člověka, Boha otce a holubici ducha svatého, díky kterému Panna Marie počala.  

V této kompozici vidíme posun od zavedeného komparzu, nejednalo se tedy jen 

o kopírování osvědčeného motivu, ale byla zde použitá určitá inovace. Důkazem je nejen 

sv. Vojtěch, který zastal velmi významné místo po Boží pravici, ale také postavy králů, 

královen, světic a světců.  
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Závěr 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, rozvoj české románské knižní a nástěnné malby 

souvisel především s rozvojem a šířením křesťanství. Jak je patrné i z této práce, hlavní 

náměty vycházely hlavně z Písma svatého, apokryfní literatury a legend. Na zdech 

kostelů tak převládají výjevy Posledního soudu, Maiestas Domini, v apsidách, pasy se 

zástupy apoštolů, a výjevy z legendy a ze života světců, kterým byly kostely zasvěceny. 

Na ně pak navazují christologické cykly, tedy cykly ze života Ježíše Krista nebo 

Mariánské cykly, jako je tomu například v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi, kde 

je ukázka nejstaršího dochovaného mariánského cyklu v Čechách. 

 

I přes přemalbu, nejtypičtější a nejzachovalejší ukázku výjevu Posledního soudu 

v nástěnné malbě, najdeme v kostele sv. Petra a Pavla v Albrechticích, které byly silně 

přemalovány. Zde je ikonograficky nejucelenější motiv Posledního soudu, co se týče 

nástěnné románské malby. Výjev zde graduje od nejspodnějšího pásu s mrtvými 

vstávajícími z hrobů, po dělení duší až k Trůnícímu Kristu. 

I malby v kostele sv. Jakuba Většího nesou typické prvky zobrazení Posledního soudu, 

Maiestas Domini s apoštoly je doplněný legendou sv. Jakuba Většího. 

 

 Motiv Maiestas Domini se v průběhu let ustálil do kompozičního schématu, které bylo 

jen velmi zřídka obměňováno. Maiestas Domini je vyvrcholením celé výzdoby kostela, 

neboť koncha apsidy je výtvarným i duchovním těžištěm sakrálního prostoru. Kristus je 

zobrazován v mandorle, která má buď kruhový tvar (Znojmo, Rovná, Albrechtice), ten 

vycházel z východní tradice, anebo mandlovitý (Dolní Chabry, Hostivař), pod vlivem 

západní tradice. V knižní malbě převažoval druhý zmiňovaný. Pouze ve spisu De civitate 

dei je mandorla zaoblena.  

 

Typická je přítomnost Panny Marie a sv. Jana Křtitele jakožto přímluvců za lidstvo. 

Sv. Jan Křtitel byl někdy nahrazen sv. Janem Evangelistou, autorem Zjevení, snad aby 

byl důraz na Poslední soud ještě podtržen.  

Symboly čtyř evangelistů nebyly vždy součástí výjevů, chybí například v kostele Stětí 

sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Absence symbolů může být osobním záměrem 

umělce či donátora, nebo jen prostým nedostatkem místa v kompozici.  
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V každém případě se v nástěnné malbě umělci drželi víceméně stejného pojetí scény. 

A toto schéma se nijak zvlášť neproměňovalo. Významnější odchylkou je kostel 

v Hostivaři, kde je zobrazen Trůn Boží milosti, který je kompoziční variantou k Maiestas 

Domini. Kristus je zde nahrazen Nejsvětější trojicí v podobě Boha, holubice Ducha 

Svatého a Krista jako Syna člověka. Stejně tak přítomný komparz je vyměněn. 

 

Variace se objevují především ve spodních pásech, nejčastěji jsou zde přítomni 

apoštolové, kteří jsou zobrazeni stojící (Albrechtice, Dolní Chabry…), někdy jsou 

odděleni arkádami (Rovná) nebo jen svislými liniemi (Stará Boleslav). Ikonografické 

obměny jsou v Albrechticích, kdy je uprostřed pásu Kristus jako symbol světla v temnotě 

anebo v bazilice sv. Jiří, kde je pás apoštolů a uprostřed trůní Madonna s Kristem na klíně, 

což je odkazem na první Kristův příchod. 

 

Další pásy jsou pak ve většině případů odvozené od zasvěcení kostela, a objevují se 

zde výjevy z legend o životě světců, kterým jsou kostely zasvěceny. Jindy se ve spodních 

pasech objevují christologické či mariánské cykly. Většinou je zde zastoupen i jeden 

pouze zdobný pás, který je vymalován pouze s draperií či jinými ornamentálními motivy. 

Pasy jsou od sebe nejčastěji děleny úzkými pásky, které mohou být ornamentálně 

a barevně zdobené.  

Objevuje se i u nás ne tak časté zobrazení Nebeského Jeruzaléma, jako je tomu 

v Rotundě sv. Kateřiny nebo v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.  

 

Iluminace v knižní malbě jsou naopak od nástěnné daleko více variabilní, co se týče 

proměňování motivů. V malbě knižní, se na rozdíl od nástěnné, objevují daleko větší 

variace a proměny výjevu Posledního soudu a Maiestas Domini. Je to dáno také tím, že 

transport kodexů byl jednoduchý a tudíž se umělci dostali k mnoha zpracováním jednoho 

samého výjevu. Knižní iluminace často zrcadlila text daného kodexu a tak text i obraz 

vytvářely ucelené dílo. Knižní malba je pro nás dnes i nepřímým zato velice důležitým 

pramenem k interpretaci nástěnné malby.  

 

V knižní iluminaci je častější motiv Maiestas Domini, tedy trůnícího Krista a Déesis, 

tedy Panna Marie a sv. Jan Křtitel či sv. Jan Evangelista, jako přímluvci u Krista za 

lidskou rasu. Výjevy jsou celostránkové a v mnoha případech ohraničené geometrickou 

či ornamentální bordurou.  
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V knižní iluminaci je zobrazován Nebeský Jeruzalém daleko častěji než v nástěnné 

malbě. Pro Čechy ikonograficky nejzajímavější je ukázka tohoto obrazu ve spisu De 

civitate dei, kde je mimo typického komparsu zobrazena i skupina Čechů, to je příkladem 

bohemizovaného ideálu Nebeského Jeruzaléma. Dalším netypickým příkladem je 

zobrazení Nebeského města v největším kodexu českého uměleckého okruhu, kterým 

je Codex Gigas, zde je Jeruzalém podaný velmi zjednodušeně bez jakéhokoli komparzu, 

jde pouze o výjev hradeb města a domů.  

 

Jak vyplývá z technického zpracování, umělcům nešlo o mimesis, tedy o nápodobu 

a zachycení skutečnosti, reálných dějů a situací. Naopak, umělci se snažili od reality 

oprostit a abstrahovat, aby dokonaleji ztvárnili hlavně duchovní a didaktivní podstatu 

díla. Díla jsou prostředkem hluboké náboženské spiritualizace. Důraz je proto kladený 

hlavně na duchovní gesta a symboly. Díky tomu, je v malbách příroda a prostředí 

v podstatě abstrahováno a patrné jsou pouze náznaky krajiny. Jedinou je výjimkou je 

zobrazení Nebeského Jeruzaléma kde je patrná větší snaha o zobrazení města.  

 

Obrazy jsou tvořeny obrysovými liniemi, do kterých je přenesen plastický tvar. Toto 

odhmotnění také podtrhuje duchovní charakter. Odhmotnění tvarů je dáno též barvou, 

která je skládána v plochách, ty vyplňují tvary ohraničené kresebnou linií. Pokus 

o hloubku obrazu je vytvářen pouze světlejšími a tmavšími odstíny barvy.   

 

Ve 13. století převládá především byzantizující styl, ten byl daný častými styky 

s byzantskou říší, ale pronikal k nám také ze Saska, Durynska, ale i z Itálie a především 

z Benátek. Hlavně s Itálií měli České země velmi dobré politické i obchodní vztahy.  Od 

20. let se začíná objevovat přechod ke gotickému slohu. 

Pod vlivem byzantismu se v umění objevuje větší expresivita, ornamentalizující 

schémata a bohatá drapérie. Vedle tohoto stylu se ale objevuje i druhá vrstva, pro kterou 

je charakteristická objemovost výjevů, monumentalita a umírněnější gesta postav.  

 

České umění v románské době, oproti jiným evropským zemím, přejímalo podněty, 

náměty a kompozice především ze zahraničních škol a to zejména z německých 

a rakouských zemích. Největší vlivy k nám přicházely z okolí Bamberku a Řezna, kde již 

byla zakořeněna a dále rozvíjena tradice otonských a karolinských skriptorií, především 
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to byla skriptoria v Reichenau a Echternachu. Vliv z rakouských zemí přicházel z okolí 

Salcburku. Umělci byli zahraničním uměním velmi inspirováni, ale sami jej pak 

přetvářeli a vytvořili tak specifický výraz českého románského umění, nešlo jen 

o mechanické napodobování zahraniční tvorby. Pravdou ale je, že nejmladší kodexy 

s vazbami na české země jsou otázkou zahraničních importů.  

 

Závěrem tedy nemůžeme tvrdit, že by jeden druh nevznikl bez druhého a nemohl by 

samostatně fungovat Také, ale nelze tvrdit, že by se oba proudy vyvíjely samostatně 

a zároveň se neovlivňovaly. Například ve spisu De civitate Dei spatřujeme kompozici 

dělenou do pásů, která je velmi příznačná pro nástěnnou malbu. Naopak v malbách 

v Hostivaři spatřujeme jistou inspiraci knižní malbou v Landgrafenpsalter.  

 

I když je tedy knižní malba inovativnější v ohledu řešení kompozice, nelze sledovat 

jen jeden či druhý proud bez toho, abychom nespatřovali inspiraci a analogii v tom 

druhém.  
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Obrazová příloha 

 
Obr. 1 Gumpoldova legenda, titulní list, Kristus klade mučednickou korunu na hlavu sv. 

Václava, před 1006, Wolfenbüttel, Landesbibliothek, sign. MS II.2 Aug. 

 

 
Obr. 2 Postavy mladého krále a královny, před pol. 13. století. 

Praha, Muzeum hlavního města Prahy, Dům č. p. 102/I na Starém městě 
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Obr. 3 Povolání Přemysla na trůn, levá část, 1134. Znojmo, Rotunda sv. Kateřiny 

 

 
Obr. 4 Vzorník Villarda de Honnecourt, fol. 18v, kolem 1230, Paříž, Bibliothèque Nationale, 

sign. MS Fr 19093 

 



75 

 

 

 
Obr. 5 Výjev z apokalypsy, Žena v slunci oděná, po 1360. Karlštejn, kostel Panny Marie  

 

 

 

 

 
Obr. 6 Výjev z apokalypsy, Žena letící na poušť, po 1360. Karlštejn, kostel Panny Marie  
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Obr. 7 Kodex Vyšehradský, fol. 9v. Kristus v mandorle, kolem 1086, Praha, Národní knihovna, 

sign. XIV A 13 

 

 
Obr. 8 Svatovítská apokalypsa, fol. 1v, Úvodní miniatura, první polovina 11. století. Praha, 

Kapitulní knihovna, sign. A 60/3,  
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Obr. 9 Evangelistář abatyše Uty z Niederműnsteru, fol. 1v, personifikace cností v rozích výjevu. 

1020, Mnichov, sign: Clm. 13601 

 

 
Obr. 10 Kodex vyšehradský, fol. 43v, Mrtví vstávající z hrobu, kolem 1086, Praha, Národní 

knihovna, sign. XIV A 13 
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Obr. 11 Kodex Vyšehradský, fol. 9v. Kristus v mandorle, kolem 1086, Praha, Národní knihovna, 

sign. XIV A 13 

 

 
Obr. 12 Ostrovský žaltář, fol. 83r, Maiestas Domini, přelom 12. - 13. století, Praha, Archiv 

Pražského hradu, fond Knihovna Metropolitní kapituly, sign. A 57 
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Obr. 13 Ostrovský žaltář, fol. 10v, Panna Marie s Kristem, přelom 12. - 13. století, Praha, 

Archiv Pražského hradu, fond Knihovna Metropolitní kapituly, sign. A 57 

 

 
 

 
Obr. 14 Ostrovský žaltář, fol. 39v, Ukřižování, přelom 12. - 13. století, Praha, Archiv Pražského 

hradu, fond Knihovna Metropolitní kapituly, sign. A 57 
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Obr. 15 De civitate Dei, fol. 1v. Nebeský Jeruzalém, přelom 12. a 13. století, Praha, Archiv 

Pražského hradu, fond Knihovna Metropolotní kapituly, sign. A 7 

 

 
Obr. 16 Codex Gigas, fol. 290r, Ďábel, první třetina 13. století, Stockholm, Kungliga biblioteket, 

sign A 148 
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Obr. 17 Codex Gigas, fol. 289v, Nebeský Jeruzalém, první třetina 13. století, Stockholm, 

Kungliga biblioteket, sign A 148 

 

 
Obr. 18 Maiestas Domini, 1134. Znojmo, Rotunda sv. Kateřiny, pohled z hlavní lodi 

 

 
Obr. 19 Akvarel Mořice Trappa, Maiestas Domini, 1861, Znojmo, Jihomoravské muzeum 
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Obr. 20 Poslední soud, třetí čtvrtina 12. století. Albrechtice nad Vltavou, kostel sv. Petra a 

Pavla, pohled z hlavní lodi 

 

 

 
Obr. 21 Maiestas Domini, 1061. Burgfelden, Michaelskirche,  
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Obr. 22 Maiestas Domini, poslední čtvrtina 12. století. Rovná u Stříbrné Skalice, kostel sv. 

Jakuba, pohled do apsidy 

 

 
Obr. 23 Rovná u Stříbrné Skalice, kostel sv. Jakuba, poslední čtvrtina 12. století, pohled na jižní 

stěnu s malovanou drapérií 
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Obr. 24 Poslední soud, detail anděla nesoucího mandorlu, poslední čtvrtina 12. století 

  Rovná u Stříbrné Skalice, kostel sv. Jakuba 

 

 

 

 
Obr. 25 Nebeský Jeruzalém, 1142. Praha, kostel sv. Jiří na Pražském hradě, chór křížové 

klenby 
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Obr. 26 Maiestas Domini, 1142. Praha, kostel sv. Jiří na Pražském hradě, apsida kaple Panny 

Marie 

 

 

 
Obr. 27Poslední soud 1230-1240,  Praha Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, , pohled do 

apsidy 
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Obr. 28 Maiestas Domini, 1230–1250. Potvorov, kostel sv. Mikuláše, pohled do apsidy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Maiestas Domini, 11. století. Stará Boleslav, kostel sv. Klimenta, 

pohled do apsidy 
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Obr. 31 Landgrafenpsalter, Trůn Boží milosti, 1211–1213, Stuttgart, Württembergische 

Landesbibliothek, sign. HB II 24 

Obr. 30 Praha – Trůn Boží milosti, detail, kolem 1300. Hostivař, 

kostel Stětí sv. Jana Křtitele 
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