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Anotace  

 

Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči 

Bakalářská práce ,,Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči“ si bere za cíl 

představit nástěnný pašijový cyklus v Křeči z první poloviny 14. století. První kapitola 

se zabývá odbornou literaturou, která se alespoň částečně věnovala křečským malbám a 

malířství první poloviny 14. století.  V další kapitole jsou nastíněny historické události, 

které vedly ke vzniku maleb. Třetí kapitola se týká stavbě-historického vývoje kostela a 

jeho vybavení. Ve čtvrté kapitole je rozepsán historicko-umělecký kontext tohoto 

období. Následující kapitola se týká samotných maleb. Předmětem jejího zájmu je popis 

a zhodnocení stavu jednotlivých maleb. Ostatní kapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé 

výjevy pašijového cyklu a jejich analogie v českém nástěnném malířství především 

první poloviny 14. století. Bakalářská práce je ucelenou monografií o malbách v Křeči, 

která vznikla za pomoci dostupné literatury.  
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Abstract 
 

The Mural Paintings in the Church of St. James the Greater in Křeč 

The submitted bachelor thesis „The Mural Paintings in the Church of St. James the 

Greater in Křeč“ focuses on the basic introduction to the mural Passion cycle from the 

first half of 14th century in Křeč. The first chapter is focused on basic literature. The 

next chapter is dedicated to the outlining of historical relationships leading to the 

creation of this cycle. The third chapter si dedicated to building history and the 

equipment of church and the other one is about the art-historical context of this period. 

The fifth chapter is related the mural paintings itself. Concisely summarizes basic 

description and the history and the present condition of mural paintings. The other 

chapters are focused on individual scenes of the Passion cycle and their analogies. This 

bachelor thesis is comprehensive monograph which is based on the available literature. 

 

Key words 

mural paintings, Middle Ages, iconography,the Passion cycle, Křeč, Saint James the 

Greater 
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1. Úvod 
 

Česká republika se může pyšnit souborem významných uměleckých památek, které 

se staly častým předmětem bádání. Existují ovšem i díla, která ač svým rozsahem 

nepatří mezi největší, neztrácejí tím na svém významu, ovšem odborná literatura se jim 

věnuje pouze okrajově, případně vůbec. Každé umělecké dílo je svědkem minulosti, 

doby svého vzniku, ideálů, předsudků a tužeb tehdejšího lidu, a proto by nemělo být 

přehlíženo, aby mohlo svou výpovědí přispět do mozaiky našich dějin. 

Pašijový cyklus zdobící stěnu apsidy kostela v Křeči představuje významnou 

památku v rámci středověkého nástěnného malířství první poloviny 14. století. V této 

době nebylo v pražském dvorském prostředí podmínek k tomu, aby zde mohlo 

vzniknout silné středisko umění, proto jsme při jeho zkoumání odkázáni především na 

venkovské práce, jako jsou malby ve zdejším kostele. Počet dosud objevených památek 

této periody stoupá rok od roku a v druhé polovině 20. století dosahoval více jak 

padesát objevených lokalit. Obsahem i kvalitou je nejvýznamnější soubor maleb 

v komendě johanitů ve Strakonicích, kde je možné v křížové chodbě shlédnout pašijový 

cyklus a sled Kristových zázraků. Autor maleb v Křeči byl žákem prvního 

strakonického mistra. 

Mým hlavním záměrem je sepsat monografii o malbách v Křeči za pomoci dostupné 

literatury. Této literatuře, která se alespoň částečně zaobírá malbami v Křeči a českou 

nástěnnou malbou první poloviny 14. století se budu věnovat v první kapitole.  

Dále se budu zabývat historií obce Křeč, která byla v době vzniku pašijového cyklu 

v apsidě kostela sv. Jakuba Většího v držení Vítkovců. S nástěnnou výzdobou nedílně 

souvisí stavebně-historický vývoj kostela. Věnovat se budu především vzniku kostela ve 

13. století a otázce vlastnictví v době jeho založení. Práce bude primárně zaměřena na 

již zmíněnou freskovou výzdobu, nicméně neopominu ani základní popis ostatního 

vybavení. 

Malby poté zasadím do umělecko-historického kontextu doby posledních 

Přemyslovců a vlády krále Jana Lucemburského. V druhé polovině 13. století se začaly 

objevovat první ohlasy nového gotického slohu v Čechách, ale až do doby kolem roku 

1300 zůstávalo malířství především na románské slohové základně. Ve stejné době se 

české země začaly podílet na vývoji nástěnné evropské malby, do které předtím svým 

vlivem téměř nezasahovaly. První polovina 14. století tak byla dobou rozkvětu, který 
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vyvrcholil v druhé polovině století za vlády Karla IV. Malby v Křeči vyhotovené kolem 

roku 1340 patří mezi nejlepší díla, která vznikla mimo dvorské prostředí. 

Jak už jsem naznačila na začátku, nástěnným malbám v kostele sv. Jakuba Většího 

v Křeči nebyla doposud v odborné literatuře, kromě monografického zpracování Jarmily 

Krčálové z 50. let minulého století, věnována dostatečná pozornost. Proto se pokusím o 

jejich podrobný popis a ikonografickou analýzu. Uvedu některé analogie z českého 

prostředí především první poloviny 14. století, které se k malbám vztahují nebo se 

zaobírají podobnou tematikou. 

Práce si neklade za cíl dosáhnout nových, ani převratných poznatků, ale stručně a 

uceleně podat obraz o velmi dobře dochovaných malbách z první poloviny 14. století, 

které patří k tomu nejlepšímu, co nám mohlo mimopražské prostřední té doby 

nabídnout. 
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2. Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího v Křeči 

v odborné literatuře 
 

 Malby v apsidě kostela sv. Jakuba Většího v Křeči byly objeveny až v roce 1938 

při pořizování nového hlavního oltáře,
1
 proto se před tímto rokem nevyskytují v žádné 

odborné literatuře. Poprvé o nich informoval pracovník Národní galerie Jan Loriš 

článkem v měsíčníku Volné směry.
 2

   

Věnuje se zde podrobnému popisu konchy a pláště apsidy, který je rozdělen na dva 

stejně široké pásy. Právě popis dnes již nedochovaného spodního pásu s ornamentální 

výzdobou je velmi cenný a podrobný. Výjevy v horním pásu pláště interpretuje jako 

pašijové scény, které začínají vlevo Jidášovým polibkem, pokračují Kristem před 

Pilátem, Korunováním Krista trním, Bičováním Krista a končí Nesením kříže. Podle 

zlomků malby v konše určil výjev jako Kristovu slávu na nebesích, kde po obou 

stranách trůnu, na kterém sedí Kristus v nadživotní velikosti, klečí andělé v oranžovém 

šatě. Postavy po stranách konchy se nedochovaly téměř vůbec, podle názoru Loriše by 

se mohlo jednat o Pannu Marii a sv. Jana Křtitele.
3
  

  Vznik maleb klade do roku 1340, a to i přes to, že obsahují starší relikty, jako je 

plošná lineárnost podání, chudá typika a bezvýraznost obličejů, řazení postav vedle sebe 

v jednotném plánu a polokruhovité formy jednoduchých arkád, pod něž jsou scény 

zařazeny. Tyto prvky by odpovídaly počátku 14. století, ale můžeme se zde setkat i 

s využitím prvků značně pokročilých. Zejména pevný postoj nohou na půdě, realistická 

živost pohybů, traktování vlasů
4
 a cípovité záhyby šatů pod pasem. Jan Loriš uvádí, že 

slučování dobově různých prvků je v první polovině 14. století věc v jihočeském 

nástěnném malířství poměrně obvyklá, proto nepřekvapí ani u zdejšího malíře.
5
 

  

Odborná literatura druhé poloviny 20. století se ubírá stejným směrem, který naznačil 

Jan Loriš a klade malby do roku 1340. Žádný z badatelů, kteří křečské malby alespoň 

okrajově zmiňují ve svých publikacích, nepřinesl důkaz o jejich vzniku v jiném 

časovém rozmezí. 

                                                           
1
 TETIVA 1999, 19. 

2
 LORIŠ 1938–1939, 138. 

3
 Ibidem. 

4
 V horní části hlavy jsou vlasy sčesány dozadu a teprve po stranách obličeje splývají volně dolů. 

5
 LORIŠ 1938–1939, 138. 
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Nejobšírněji se jim věnuje monografická studie Jarmily Krčálové v publikaci 

Gotická nástěnná malba v českých zemích 1300–1350, která vyšla pod vedením 

Jaroslava Pešiny v roce 1958.
6
 Publikace obsahuje celkem 47 monografií o nástěnných 

malbách z celé České republiky, přičemž pro každou z nich byl stanoven závazný 

postup. Každá monografie musí obsahovat stručnou charakteristiku architektury a 

rozbor odborné literatury vztahující se k malbě. V případě Křeče je zmíněno pouze dílo 

Jana Loriše. Celých dvacet let jim tedy nebyla věnována pozornost žádného z 

jiných badatelů. 

Následuje stať o technickém provedení maleb a tehdejším stupni zachování. V Křeči 

je nejvíce poškozena koncha. Krčálová se také jako Jan Loriš domnívá, že část postavy, 

která se zde zachovala pouze ve zlomku pravého ramene, ruky a nohy představuje výjev 

Krista na nebesích. Postava podle ní seděla a značně převyšovala dvě drobnější figury, 

umístěné po stranách, přičemž první, na straně jižní, zanikla téměř úplně a z druhé, na 

straně severní, se zachovala pouze pozdvižená levá ruka a hrubý obrys horní poloviny 

těla s nimbem kolem hlavy.  

Plášť apsidy je rozdělen na dva stejně široké pásy. Dolní pás vyplňuje malovaný 

závěs, jehož stav zde není popsán. Nejvíce se věnuje hornímu pásu, který je nejlépe 

zachován a kde se nachází pašijový cyklus. Malby interpretuje stejně jako Jan Loriš. 

Věnuje se také jejich ikonografickému rozboru a analýze formálních prostředků.  

V závěru uvádí, že se jedná o malby kolem nebo těsně po roce 1340, v tomto směru 

tedy navazuje na předpoklad Jana Loriše. Poukazuje také na výjimečnou kvalitu, díky 

které se malby řadí k významným dílům středoevropské malby z první poloviny  

14. století. Protože stavebníky kostela v Křeči byli páni z Hradce, nabízí výklad, že 

právě oni povolali malíře, jenž asi dobře znal malby ve Strakonicích nebo tam snad i 

pracoval.
7
 V publikaci se nachází obrazová příloha, která obsahuje deset kvalitních jak 

černobílých, tak i barevných fotografií. 

 

 

 

 

                                                           
6
 KRČÁLOVÁ 1958a, 258–263. 

7
 KRČÁLOVÁ 1958a, 262. 
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Jaroslav Pešina napsal k publikaci Gotická nástěnná malba v zemích českých  

1300–1350 obsáhlý úvod,
8
 kterým uvádí čtenáře do problematiky nástěnné malby první 

poloviny 14. století. V tomto výčtu nesmí chybět ani křečské malby, které popsal jako 

výjevy bez patosu, který vyzdvihovala generace z počátku století i později.  

Podle jeho názoru se v malbách nachází snaha přenést tragiku Kristova utrpení do 

nové, lyrické tóniny. Je zde proto zmírněno napětí, a proto také nevěříme krutosti biřiců 

a mukám Kristovým.
 9

 

Stejně jako Jarmila Krčálová, polemizuj i Jaroslav Pešina o původu autora výmalby 

kostela v Křeči, který podle něj musel vyjít ze strakonické dílny. Dále uvádí, že vytvořil 

malby, které nejsou pouze vyvrcholením českého lineárního slohu, ale jsou i skutečnou 

uměleckou syntézou dosavadního úsilí, která jim zajišťuje význam daleko přesahující 

obvod naší země.
10

 

 

K významným dílům v oblasti středověkého umění se řadí kniha České gotické 

umění od Alberta Kutala.
11

 Ten se velmi okrajově zmiňuje o malbách v Křeči. Zastává 

názor, že jejich malíř je odchovancem prvního strakonického mistra a zastupuje výrazně 

lyrickou linii, která měla v české malbě bohaté pokračování.
 12

  

 

V roce 1984 vyšel v nakladatelství Československé akademie věd první díl Dějin 

českého výtvarného umění s podtitulem Od počátků do konce středověku. Autorem 

části o počátku gotického malířství je historik umění Karel Stejskal.
 13

 Do tohoto 

časového období se řadí i křečské malby, které jsou zde popsány jako dílo, které vzniklo 

ve skromnějších podmínkách než díla dvorského malířství, přesto od nich nejsou 

odděleny nepřekročitelnou hranicí. Je zde poukázáno na to, že i malby z městských či 

vesnických kostelů mohou dosahovat neobyčejné kvality. Pašijový cyklus z Křeče je 

opět přisuzován žákovi prvního mistra strakonického cyklu, který zde potlačil všechen 

                                                           
8
 PEŠINA 1958, 11–110. 

9
 Ibidem 92. 

10
 Ibidem. 

11
 KUTAL 1972, 32. 

12
 Ibidem. 

13
 STEJSKAL 1984, 303. 
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patos a drastičnost, aby v zpomaleném tempu vyprávění dal vyniknout jemným štíhlým 

postavám ztišených gest.
14

 

Byl zde vysloven předpoklad, že od lyricky laděného autora maleb v Křeči by mohl 

pocházet i přemalbami dotčený obraz se sv. Václavem, sv. Vojtěchem, sv. Dorotou a 

neznámým světcem, v minoritském kostele v Jindřichově Hradci.
15

  

 

V roce 1999 vydal Obecní úřad v Křeči u příležitosti udělení znaku a praporu obce a 

110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů monografii Křeč: její symboly, 

historie a památky.
16

 Jedná se o rozšířenou a upravenou verzi almanachu z roku 1989, 

který byl vydán u příležitosti stého výročí založení křečského hasičského sboru. Toto 

nové vydání obsahovalo na sklonku minulého století prakticky vše, co bylo dosud o 

Křeči kdy zjištěno, nalezeno a napsáno. 

Součástí monografie je článek Kostel svatého Jakuba Většího ve Křeči, který se 

zabývá též malbami v apsidě. Při popisu a ikonografickém rozboru je čerpáno převážně 

z publikace Gotická nástěnná malba v zemích českých. Nejpřínosnější je proto úvod, 

kde se autor Jiří Tetiva zmiňuje, že malby objevil křečský občan Jan Lán.
17

 Část jich 

poté byla odkryta a o jejich obnovení bylo uvědomeno Chrámové družstvo 

v Pelhřimově, které povolalo akademického malíře Františka Fišera z Prahy ke 

zhodnocení kreseb. Byl také vyrozuměn památkový úřad v Praze, jeho oborník pak 

potvrdil, že se jedná o velmi cenné malby. 

Jiří Tetiva stejný článek vydal v roce 2000 ve Vlastivědném sborníku Pelhřimovska 

pod názvem Kostel sv. Jakuba Většího ve Křeči a jeho nástěnné malby.
18

 

 

O Křeči se zmiňuje také Jan Royt v knize Středověké malířství v Čechách.
19

 Podle 

něj 14. století charakterizuje zhuštění sítě far, kdy výsledkem byly četné kamenné 

stavby, jejichž stěny pokrývají nástěnné malby, nejčastěji s christologickou a 

mariánskou tématikou. Mezi ně se řadí i Křeč.
20

 

                                                           
14

 STEJSKAL 1984, 303. 

15
 Ibidem. 

16
 TETIVA 1999. 

17
 Ibidem. 

18
 TETIVA 2000, 115–118. 

19
 ROYT 2002, 31–32. 

20
 Ibidem. 
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3. Dějiny obce Křeč 
 

Přesné datum založení Křeče není známé. V místě dnešních Černovic, kam v rámci 

spádového území Křeč patří, se první lidé objevili již v 7. století, ale neusadili se zde 

natrvalo. Postupné osídlování probíhalo až od 11. století.
 21

 

Samotné založení Křeče je kladeno do 12. století, a to právě na základě poznatků z 

kostela sv. Jakuba Většího, který patří mezi nejstarší v celém kraji. Nástěnné malby 

objevené v 20. století v jeho apsidě pocházejí z let kolem roku 1340, což znamená, že 

v této době zde již stával románský kostel, případně kaple. Z toho lze vyvodit, že místo 

bylo trvale osídleno, k čemuž mohlo dojít asi o sto až dvě stě let dříve.
22

 

Nejasný je také původ názvu obce. Byly vysloveny různé teorie, ale nelze s přesností 

určit, která z nich je správná. Nejstarší z nich pochází od předního českého experta na 

názvy a místní jména v Čechách, Antonína Profouse.
23

 Ten zastává názor, že Křeč 

dostala svůj název jednak od jména křek, jednak z označení Křeč (cress).
24

 Další teorie 

uvádí, že název obce je odvozen od staroslovanského krk, což znamenalo pařez, tedy 

místo, kde byly vykáceny stromy, aby mohlo být zbudováno obydlí.
25

 Poslední z nich 

vychází z lidových bajek, podle nichž je jméno odvozeno od velikého křiku v boji při 

poslední polní bitvě táborské, která se zde odehrála během husitských válek roku 

1435.
26

 

Křeč byla dlouhá léta v držení pánů z Hradce a Rožmberků. Důkaz můžeme hledat 

opět v kostele sv. Jakuba Většího, kde se na svorníku gotického stropu presbytáře 

nachází pětilistá růže rodu Vítkovců, k nimž náleželi jak páni z Hradce, tak i páni 

z Rožmberka. 

Prvním doloženým majitelem Křeče byl od roku 1282 Oldřich z Hradce, který byl 

královským purkrabím na Moravském Krumlově, ale ve veřejném životě mnoho 

nevystupoval. Od roku 1312 vlastnil Křeč Oldřich III. z Hradce, který byl štědrý ke 

kostelům a klášterům. Pravděpodobně za něho byly pořízeny v apsidě kostela  

                                                           
21

 TETIVA 1999, 29. 

22
 Ibidem. 

23
 PROFOUS 1947, 

24
 Ibidem 

25
 TETIVA 1999, 29. 

26
 Ibidem. 
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sv. Jakuba Většího jak nástěnné malby, tak i již zmíněná pětilistá růže.
27

 Posledním 

vlastníkem Křeče z tohoto rodu byl do roku 1363 Jindřich II., který se mnohokrát za 

život pohyboval v přítomnosti Karla IV.
28

  

V roce 1364 se Křeč dostala do držení pánů z Rožmberka. Prvními majiteli byli 

synové Petra z Rožmberka, kteří jsou uváděni jako patroni křečské fary. Za Rožmberků 

došlo v okolí Křeče k významné události, která se zapsala do dějin českého národa. Dne 

18. srpna 1435 se zde odehrála poslední táborská bitva, též známá jako poslední bitva 

husitských válek. Vojska Oldřicha z Rožmberka, jakožto zástupce strany katolické, se 

zde střetla s husitskými vojsky táborskými. Bitva trvala osmnáct hodin a skončila 

porážkou Táboritů.
29

 

Křeč náležela k choustnické části rožmberského panství, která byla spravována 

purkrabími.
30

 Mezi ně patřili také páni ze Rzavého, příslušníci staročeské rodiny zprvu 

vladycké a potom panské. V hlavní lodi kostela se nacházejí dva hroby, na nichž jsou 

náhrobky s erby pánů ze Rzavého. V dnešní době se nacházejí pod dřevěnou 

podlahou.
31

 

V roce 1592 se stal 12. vladařem a zároveň také posledním potomkem domu 

rožmberského, hejtman bechyňského kraje, Petr Vok. O rok později ho velké dluhy 

donutily prodat hrad Choustník a s ním i Křeč a další vesnice
32

 panu Jiříku Homutovi 

z Harasova, na Peclinovci a Bělé, který tyto vesnice připojil k Choustníku. Po jeho smrti 

v roce 1616 připadl majetek jeho dcerám, prvorozená Zuzana
33

 získala Choustník a 

Bělou a druhé Johance připadl Radenín, ale jelikož záhy zemřela, Radenín se dostal také 

do držení starší Zuzany. 

                                                           
27

 TETIVA 1999, 29. 

28
 Jindřich se svým otcem Oldřichem III. z Hradce zúčastnil korunovace Karla IV., později mu Karel IV. 

svěřil řízení výpravy do Horní Falce a doprovázel ho též při jeho cestách do Německa. 

29
 Bitvou u Křeče, porážkou Tábora a rozpadem spolku jihočeských měst, jehož byl Tábor hlavou, 

skončily teprve války husitské. Jak uvádějí literární prameny, neskončily tedy bitvou u Lipan v roce 1434, 

po níž byl Tábor stále ještě silný, nýbrž teprve zákeřným přepadením a porážkou Táboritů Oldřichem 

z Rožmberka roku 1435 u Křeče, kde padlo tisíc tři sta nejstatečnějších Táboritů. Význam bitvy u Křeče 

nebyl však dlouho náležitě zhodnocen, neboť zpráv o ní je velmi málo. 

30
 Ti sídlili na hradě Choustník. 

31
 TETIVA 1999, 18. 

32
 Mezi další vesnice, které Petr Vok z Rožmberka spolu s hradem Choustník a Křečí prodal, patřil 

Chrbonín, Dvory, Stanoves, Kozmice a Střítež.  

33
 Za manžela měla příslušníka starého šlechtického rodu Jana staršího Černína z Chudenic. 
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Zuzana měla dva syny, Humprechta Jana a Heřmana Václava, přičemž druhý 

jmenovaný se stal po její smrti v roce 1654 dědicem Choustníku, tedy i Křeče, která 

k němu náležela. Nebylo v té době žádnou zvláštností, že v roce 1675 ho dostihly dluhy 

a císařský rytmistr Heřman Václav Černín z Chudenic musel choustnické panství 

podstoupit svému veliteli a zároveň hlavnímu věřiteli, generálu císařské jízdy, hraběti 

Janu Šporkovi. Šporkové se tak stali prvními cizinci, kteří se ve zdejší krajině usídlili.
34

 

Když v roce 1705 hrabě Jan Špork zemřel, statek po něm zdědily jeho tři dcery. 

Marie Terezie, provdaná za hraběte Ferdinanda Magna Desfourse, získala panství 

Radenín, ke kterému v té době náležela mimo jiné vesnice Křeč. Jejich synem byl Jan 

Václav, který v roce 1753 provdal svou dceru Marii Terezii za hraběte Leopolda 

Kolovrata Krakovského, který tím získal zámek s panstvím radenínským a jeho potomci 

ho vlastnili až do roku 1878. Po smrti Jindřicha Kolovrata Krakovského, připadl 

Radenín spolu s Křečí na základě dohody mezi dědici dceři Jindřišce, která byla 

provdána za hraběte Josefa Boislet-Latoura. 

Roku 1885 se v Křeči nacházelo celkem 71 domů, ve kterých žilo 703 obyvatel. O 

čtyři roky později zde byl z podnětu faráře, starosty obce a místního učitele založen 

Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1893 vznikla v najaté místnosti další třída křečské 

školy, přičemž školu v té době navštěvovalo celkem 307 dětí. 

Částečně obec poznamenala i první světová válka, když v roce 1917 vojáci násilím 

otevřeli dveře u věže kostela a sňali odtud 46 kilogramů vážící zvon umíráček a spolu 

s měděným drátem od bleskosvodu na kostele ho odvezli. Vše se událo k válečným 

účelům. 

Stejný osud potkal i jeden z nejstarších zvonů v kraji z roku 1513, kdy byl zabaven 

k válečným účelům během druhé světové války. Jiří Tetiva celou událost pospal takto: 

,,Z rozkazu německých okupantů bylo během druhé světové války odebráno mnoho 

zvonů z našich kostelů a kostelních věží. Také starý historický křečský zvon z roku 1513 

měl sloužit válečným účelům. Jménem německých okupantů si pro něj přijeli vojáci dne 

2. května 1942; sejmuli jej, naložili na vozidlo a odvezli. Protestovat proti tomuto 

zlovolnému aktu násilí by určitě skončilo pro křečské tragicky. A tak za hlubokého 

tichého smutku byl tento nejstarší zvon odvezen neznámo kam. Až po skončení druhé 

světové války jej křečský rodák MUDr. František Dedek objevil mezi jinými na pražské 

                                                           
34

 TETIVA 1999, 34. 
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Štvanici. Z jeho nalezení byla veliká radost a po jeho převezení do Křeče byl za velké 

účasti křečských občanů a krojovaných hasičů opět na věži zavěšen.“
35

 

Významnou osobností Křeče byl táborský rodák Antonín Leopold Tic, který byl 

koncem 18. století vysvěcen na kněze a od roku 1811 zdejším farářem. K jeho 

největším počinům náleží založení křečské farní kroniky, která je významným 

pramenem k dějinám této obce. 

 

  

                                                           
35

 TETIVA 1999, 19. 
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4. Kostel sv. Jakuba Většího 

4.1. Patrocinium kostela 

Kostel v Křeči je zasvěcen sv. Jakubovi. Ten je označován jako Starší, Větší či 

Zebedeův. Byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome, jejíž tetou 

byla Panna Maria. Jako Větší je nazýván k rozlišení od Jakuba Mladšího. Ježíš ho 

společně s jeho bratrem Janem
36

 povolal jako jednoho z dvanácti apoštolů. Spolu 

s Petrem tvořili tito bratři trojici, jež představovala jakési jádro dvanácti. Pouze oni tři 

byly svědky vzkříšení Jairovy dcery, proměnění Páně a Ježíšova předsmrtného zápasu 

v Getsemanské zahradě na hoře Olivetské.
37

  Na rozkaz krále Heroda Agrippy byl 

zatčen a sťat roku 44. Je pochován ve španělské katedrále sv. Jakuba v Santiagu de 

Compostela, kam každoročně proudí tisíce poutníků v rámci tzv. svatojakubské poutě. 

Kult sv. Jakuba se šíří od 9. století, kdy byl objeven světcův hrob.
38

 Jeho svátek je 

připomínán 25. července.  

4.2. Stavebně-historický vývoj 

 

Kostel sv. Jakuba Většího [2] leží v kopcovité táborské vysočině, na jižním okraji 

obce Křeč, a proto je zdaleka dobře viditelný. V kterém roce byl postaven nelze 

s přesností určit, pouze pozůstatky nejstarších částí, které se dodnes zachovaly, nám 

mohou pomoci zařadit jeho vznik do určité stavebně-historické epochy. Tímto 

problémem se zabýval Jiří Kuthan v knize Středověká architektura v Jižních Čechách 

do poloviny 13. století,
39

 který ho zařadil mezi kostely s čtverhranným chórem 

vloženým mezi loď a závěr [1]. 

,,Kruhová okna v západní a jižní lodi působí dojmem, že jsou románská, vznikla ale 

až při pozdější úpravě, kdy bylo zdivo dodatečně zvýšeno. Na východě se loď otevírá do 

čtverhranného chóru, ke kterému přiléhá apsida [5]. Koncha, jíž je apsida překlenuta, 

přičleňuje se k chóru pouhou hranou bez jakéhokoliv odsazení. Jediným nepochybně 

původním článkem je okno v ose apsidy s úzkým průduchem, ukončeným již hrotitě, 

zatímco šikmo rozevřené špalety mají záklenky půlkruhové. V Křeči se opět setkáváme 

                                                           
36

 Svatý Jan Evangelista.  

37
 DOUGLAS 2009, 379. 

38
 ROYT 2007, 89. 

39
 KUTHAN 1977, 203. 
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s dispozicí s chórem a přilehlou apsidou, na českém jihu poměrně oblíbenou. Tvar okna 

v apsidě prozrazuje, že jádro křečského kostela patří mezi pozdní díla, vzniklá v půli či 

po polovině 13. století, na nichž se objevují již gotické prvky.“
40

   

Jiří Tetiva na základně toho, že v presbytáři na gotickém žebroví stropu se nachází 

svorník s pětilistou růži rodu Vítkovců uvádí, že právě tento rod nechal kostel 

postavit.
41

 Prvním doloženým majitelem Křeče z tohoto rodu byl ovšem až královský 

purkrabí na Moravském Krumlově Oldřich II. z Hradce, který ji získal roku 1282. 

Pokud tedy kostel vznikl již v polovině 13. století, není pravděpodobné, že jeho staviteli 

byli páni z Hradce, jak je často uváděno. Lze rozvinou tři teorie. 

První a nejpravděpodobnější teorie zní, že kostel byl postaven v půli či po polovině 

13. století, jak uvádí Jiří Kuthan a čemu odpovídá i původní stavební dispozice 

obvodového zdiva chóru.
42

 Ten byl křížovou žebrovou klenbou se svorníkem rodu 

Vítkovců sklenut až dodatečně, pravděpodobně mezi lety 1282 až 1312, kdy byl 

vlastníkem Křeče již zmiňovaný Oldřich II. z Hradce. Kostel by tedy vznikl ještě dříve, 

než Vítkovci Křeč dostali do svého držení a nemohli tak být jeho zakladateli, jak tvrdí 

Jiří Tetiva.
43

 

Další teorie se opírá opět o tvrzení, že kostel vznikl v půli či po polovině 13. století, 

ovšem připouští, že chór byl sklenut křížovou klenbou se svorníkem Vítkovců ve stejné 

době, ve které vzniklo i obvodové zdivo. To by znamenalo, že prvním majitelem Křeče 

nebyl Oldřich II. z Hradce, ale pravděpodobně už jeho otec Oldřich I. z Hradce a 

Vítkovci tak byli držiteli Křeče mnohem déle, než je známo.
44

 

Poslední teorie opět připouští, stejně jako ta předchozí, že stavba obvodového zdiva a 

sklenutí chóru křížovou klenbou proběhlo ve stejnou dobu. Nestalo se tak ovšem v půli 

či po polovině 13. století, ale až po roce 1282, kdy Křeč získal první doložený majitel 

z rodu Vítkovců. Tomu ovšem neodpovídá slohový ráz původní stavby. Románská 

architektura se u nás sice ojediněle udržela až do třetí čtvrtiny 13. století, ale po roce 

1282 se v architektuře již uplatňovala gotika.
45

  

                                                           
40

 KUTHAN 1977, 203. 

41
 TETIVA 1999, 13. 

42
 KUTHAN 1977, 203. 

43
 TETIVA 1999, 13. 

44
 Vítkovci, přesněji dvě větvě tohoto rodu, páni z Hradce a Rožmberkové, drželi Křeč celkem 311 let. Od 

roku 1282 až do roku 1593. 

45
 STEJSKAL 1984, 146. 
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Vzhledem k nedostatku písemných pramenů z tohoto období nelze s přesností určit, 

která z těchto teorií je správná a není jisté, zda to bude vůbec někdy v budoucnu možné. 

Stavebně-historický vývoj není primárním cílem této práce, proto se touto otázkou 

nebude více zabývat. 

S jistotou můžeme pouze říci, že svorník s pětilistou růží se v kostele nacházel v 15. 

století. Jiří Tetiva uvádí, že Rožmberkové po roce 1439
46

 postavili presbytář, ve kterém 

opravili, případně obnovili svorník gotického žebroví.
47

  

V 16. století se uskutečnila velká úprava kostela, a to prakticky do současné podoby. 

Vznikl vítězný oblouk v podobě gotického lomeného oblouku, který tvoří přechod mezi 

presbyteriem a chrámovou lodí. Také oba vchody do kostela, jak hlavní, na straně 

západní, tak i severní do sakristie, mají podobu gotického lomeného oblouku. Severní 

předsíň [4] vznikla v 17. století. Západní předsíň [3] přiléhající k chrámové lodi vznikla 

v roce 1783.
48

 

 

4.3. Vybavení kostela 

 

Hlavní oltář [6] nechalo zhotovit Chrámové družstvo v Pelhřimově v roce 1938. Při 

opravách kostela téhož roku se totiž zjistilo, že starý oltář byl tak sešlý, že ho nebylo 

možné v žádném případě opravit. Současný oltář je přesnou kopií toho původního.
49

 Je 

umístěn v presbyteriu a zakrývá malby v apsidě, které jsou tak pro běžného návštěvníka 

téměř neviditelné. Oltářní obraz se sv. Jakubem Větším nechal v roce 1872 zhotovit 

tehdejší křečský kaplan P. Zborník, který na něj dostal peníze od místních osadníků. 

Práce se ujal akademický malíř Matěj Kuntzek z Českých Budějovic. Podle Jana Royta 

bývá sv. Jakub Větší zobrazován následovně: ,,Jako starší muž, který má na sobě 

poutnický oděv, poutnickou láhev u boku, mošnu, na hlavě klobouk s mušlí a poutními 

odznaky, v ruce hůl a někdy meč – nástroj umučení.“
50

 Matěj Kuntzek ho zde zobrazil 

jako poutníka oděného v antické rouchu v Hotské krajině své rodné Galicie.
51

 V levé 

ruce drží poutnickou hůl a pravou si tiskne k hrudi knihu. Obraz je nesen soškami 

andělů po obou stranách. 

                                                           
46

 V roce 1439 byl kostel pobořen a vypleněn Husity. 

47
 TETIVA  1999, 16. 

48
 Ibidem. 

49
 Ibidem. 

50
 ROYT 2007, 89. 

51
 TETIVA 1999, 17. 
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V kostele se nacházejí dva postranní oltáře, jeden zasvěcený sv. Janu Nepomuckému 

a druhý Panně Marii. Původně  zde byla také Křížová cesta koncipovaná jako obraz na 

plátně, ta ale byla vlivem času poškozena, proto místo ní byla pořízena nová Křížova 

cesta z terakoty.  

Kdy byly v kostele umístěny první varhany, není bohužel známo, ty současné byly 

v roce 1897 opraveny a od té doby se nedochovaly žádné dokumenty, které by uváděly 

další opravu.
52

 Unikátní jsou také dva zvony, které patří k nejstarším v kraji. První 

z roku 1513 je možná tím úplně nejstarším,
53

 druhý je o něco mladší z roku 1554. 

                                                           
52

 TETIVA 1999, 17. 

53
 Gotickým písmem je na něm napsáno: ,,Tento zvon gest ke cti a chvale Ducha swatemu leta panie 

MCCCCCXIII.“ 
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5. Umělecko-historický kontext 
 

5.1. Počátky gotického malířství za vlády posledních Přemyslovců 

v Čechách 

 

Gotika se postupem času stala v malířství univerzálním celoevropským slohem, ať už 

k tomu v některých zemích došlo dříve, či později. Nejpříznivější podmínky pro její 

vznik a vyhranění utvořila Anglie a Francie,
54

 kde záchvěvy nového cítění můžeme 

postřehnout nejprve v knižní malbě, která značně předběhla malbu nástěnnou. 

 K obdobnému vývoji došlo i u nás, kam se gotika dostala za vlády posledních 

Přemyslovců, zprostředkovaně přes Německo.
55

 Velký vliv na tento proces měla 

zahraniční politika Přemysla Otakara II., který jako první z českých panovníků zatoužil 

po císařské koruně, přičemž jeho církevně-politické a diplomatické styky napomohly 

přiblížit české země k oblastím, kde se nový sloh rozvíjel. 

České malířství druhé poloviny 13. století tedy stojí pod silnými vlivy uměleckých 

proudů z okolních zemí a stejně jako malířství románské svým synkretismem 

nepředstavuje v evropském měřítku nic nového.
56

 

Teprve kolem roku 1300 začala středoevropská nástěnná i knižní malba odstraňovat 

staré byzantsko-románské přežitky a gotický sloh se tak mohl začít plně rozvíjet. 

Zhruba ve stejné době se české země začaly podílet na vývoji nástěnné evropské malby, 

do které předtím svým vlivem téměř nezasahovaly. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
54

 Anglie a Francie vytvářely v té době kulturně společnou oblast a není tedy jednoduché určit, která 

z těchto zemí měla na vytvoření gotického slohu v malířství větší vliv. Jaroslav Pešina uvádí: ,,Nicméně 

zdá se dnes zcela nepochybné, že to byla Anglie a zejména její jihovýchodní část, které připadal při zrodu 

gotiky v malířství rozhodující význam, a že Francie z výhod nového slohu později spíše těžila a zasloužila 

se o jeho propagaci.“ (Pešina, 1959) 

55
 Především přes Porýní.  

56
 ROYT 2002, 20. 
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Je velmi podivuhodné, že malířské památky z tohoto období pocházejí jen velmi 

vzácně z dvorského prostředí.
57

 Za povšimnutí stojí obraz Madony a Ukřižování na 

východním pilíři děkanského kostela Panny Marie v Písku.
58

 Právě Ukřižování vzniklé 

ve třetí čtvrtině 13. století učinilo významný krok v popření románského slohového 

kánonu a přiblížilo nástěnnou malbu gotice. Nové je zde především ztvárnění Krista, 

který oproti postavám pod křížem, v nichž ještě doznívá románské cítění, vyjadřuje 

ochable visícím tělem, křečovitě vychýleným trupem a bezvládně skleslou hlavou, úsilí 

o zlidštění a zeživotnění náboženského výjevu.
59

  

Patrně až na konci 13. století vznikl v minoritském kostele v Jihlavě obraz stejného 

námětu, který ač je obecně považován již za gotický, v sobě nese víc románských 

prvků,
60

 než Ukřižování písecké. Románské malířství pěstovalo nástěnnou malbu 

především ve výzdobě presbyteria nebo s ním bylo alespoň úzce ideově spjato.
61

 Změna 

nastává až na přelomu 13. a 14. století, kdy české měšťanstvo začalo pociťovat potřebu 

společenské reprezentace, kterou mohli uskutečňovat jako objednavatelé při výzdobě 

chrámu. Tyto zásahy narušovaly sice původní jednotný program, na druhou stranu ale 

pomáhaly rozbít církevně kanonizovanou ikonografickou románskou představu. 

K počátkům tohoto vývoje patří právě již zmiňovaný obraz Ukřižovaní, který se sice 

dochoval ve velmi špatném stavu, ale můžeme soudit, že jeho výtvarná jakost nebyla 

zrovna malá.
62

 

Nástup nového gotického slohu se neudál stejnoměrně a přímočaře. Postava biskupa 

v ambitu johanitské komendy ve Strakonicích, kde výzdoba probíhala v několika fázích 

celou první polovinu 14. století, se vyznačuje slabší kvalitou, než předchozí obrazy.  

 

                                                           
57

 Podle zpráv můžeme vyslovit domněnku, že v letech 1252–1253 byla vyzdobena bazilika sv. Víta 

v areálu Pražského hradu nástěnnými malbami, které se nedochovaly. Stejný osud potkal i deskové malby 

z šesti nových oltářů z let 1257–1276. Původní výzdoba se nedochovala ani v hradní kapli Všech svatých. 

Tato díla ve své době pravděpodobně působila jako vzor při výzdobě nových chrámů, klášterů a hradů.  

58
 Malíř, který malby provedl, dosahoval vynikající úrovně a můžeme u něj předpokládat vztah ke 

královskému dvoru. Písek byl v té době městem, které patřilo do majetku českých králů. Děkanský kostel 

Panny Marie byl v roce 1254 postaven stejnou hutí jako hrad v Písku a blízkém Zvíkově. 

59
 PEŠINA 1958, 65. 

60
 Dosud zalamována draperie, značná statičnost figur a jejich zdrženlivý výraz. 

61
 PEŠINA 1958, 66. 

62
 Ibidem. 
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Na konci vlády Přemyslovců můžeme zaznamenat tři malíře, kteří patrně prošli 

středoevropským školením, kde se seznámili s poklasickou gotikou západoevropskou.  

První z nich vyzdobil dům u Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze, kde 

v přízemí kaple vyhotovil postavu Krista Trpitele se symboly jeho vykupitelské oběti.
 63

 

Obraz patří k nejstarším dokladům tohoto námětu v celé západokřesťanské oblasti.
64

 

Od druhého malíře pochází malba opět z městského prostředí. Jedná se obraz 

Snímání z kříže na třetím pilíři mezi hlavní a jižní boční lodí děkanského kostela 

v Písku. Tento malíř svým významem daleko přesahuje hranice naší země, byl 

nepochybně dokonale vyškolený a seznámený se základními tendencemi nového 

umění.
65

 Malba zjevně těží z umění severoitalského, ovlivněného četnými 

byzantinismy.
66

 Patos tragické scény je zde vyjádřen pomocí odstupňovaných pohybů 

šesti postav, přičemž jejich obrysy vytvářejí složitou soustavu křivek, do níž jsou 

zapojena i obloukovitě prohnutá ramena kříže, chápaného středověkou mystikou jako 

,,strom života“.
67

 

Třetí malíř i přes to, že svou kvalitou dosahuje malířů z Prahy a Písku, tvořil na 

odlehlém venkově v kostele v Janovicích nad Úhlavou. Vyzdobil zde kněžiště malbami 

Posledního soudu, Kristových pašijí a patronem chrámu, kterým je Jan Křtitel. Dále zde 

nalezneme postavy světců a apoštolů vítězících nad obludnými monstry 

symbolizujícími hříchy a nečisté síly.
68

   

 

Tyto byzantské prvky, které se objevují v malbách těchto tři malířů, mohou na první 

pohled překvapit, jelikož ve zbytku Evropy se poklasická gotika snažila právě o odklon 

od byzantských i antických vzorů. V Čechách se ovšem o její syntézu s gotickými prvky 

nepřestávají snažit ještě v 15. století.
69

 

 

                                                           
63

 Pelikán, který krmí mláďata svou vlastní krví. Fénix věčně se obnovující. Lvice, která křísí svá 

mláďata. Poslední je labuť, která symbolizuje čistotu a příslib dobré smrti. 

64
 STEJSKAL 1984, 287. 

65
 PEŠINA 1958, 67–68. 

66
 ROYT  2002, 20. 

67
 STEJSKAL 1984, 287. 

68
 ROYT 2002, 21. 

69
 STEJSKAL 1984, 288. 
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Od poloviny 13. století začali umělci zobrazovat zemřelé postavy na náhrobních 

deskách, což také pokládáme za projev středověkého malířství. Výrazná liniová kresba 

byla vyrývána do opukové desky a vyplňována tmavou smolnou hmotou. Z roku 1289 

nebo o něco málo později se dochovala náhrobní deska opata Heřmana z 

benediktinského kláštera v Ostrově. Ve stejné době docházelo na dvoře kultivovaného 

krále Václava II. ke zrychlení malířského vývoje. Většina těchto děl bohužel zmizela 

beze stopy, představu nám ale podávají dvě ryté náhrobní desky nalezené v klášteře sv. 

Anežky České v Praze na Starém Městě. Jedná se o náhrobek královny Kunhuty 

Uherské, matky Václava II. a o velmi dobře dochovaný náhrobek jeho zesnulé dcery 

Guty. Ze stejné dílny pochází náhrobek abatyše Kunhuty, Václavovy sestry. 

  

Jak bylo zmíněno již na začátku, nástěnná malba zaostávala za malbou knižní, která 

byla plná rozmanitých námětů, technik, slohových odstínů i výtvarné kvality. Důvod 

můžeme hledat i v houstnoucí síti církevních institucí, kde bylo zapotřebí nových 

iluminovaných rukopisů. Z významných děl můžeme jmenovat Kroměřížský brevíř, 

Misál z olomoucké kapitulní knihovny, Žaltář z kláštera sv. Anny v Praze. Ještě větší 

význam mají práce z vyspělé mnišské dílny, která vznikla na sklonku vlády Přemysla 

Otakara II. v minoritském klášteře v Praze Na Františku, založeném královou tetou 

svatou Anežkou.
70

 Jedná se o druhou část Františkánské bible a dvoudílný Osecký 

lekcionář. K působení této františkánské dílny se váže také poškozený list 

Olomouckého misálu a drobné miniatury v Pontifikále, který byl pořízen Tobiášem 

z Bechyně. 

Předním centrem knižní produkce a obchodu se v době posledních Přemyslovců 

stávala Paříž, kde kněží a mniši z českých zemí nakupovali rukopisy, iluminované ve 

stylu poklasické gotiky, z nich některé se u nás dochovaly dodnes. 
71

 Domácí 

iluminátoři se snažili o napodobování těchto pařížských rukopisů, například Evangeliář 

pražské diecéze.   
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 STEJSKAL 1984, 288. 

71
 Ibidem 291. 
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5.2. České gotické malířství za vlády krále Jana Lucemburského 

 

Zavražděním krále Václava III. v roce 1306 v Olomouci vymřela přemyslovská 

dynastie po meči. Následovalo krátké období tahanic o český trůn mezi Rudolfem 

Habsburským a Jindřichem Korutanským. V roce 1310 se zásluhou sňatku s Eliškou 

Přemyslovnou, dcerou Václava II., dostal na český trůn Jan Lucemburský, syn římského 

císaře Jindřicha VII., jednou nazývaný historiky ,,král cizinec“, podruhé ,,král 

diplomat“, šířil prestiž Českého království v zahraničí mečem i dovednou diplomacií.
72

 

V době chaosu na počátku vlády Jana Lucemburského se kulturní aktivy chopily 

především benediktinské kláštery.  

 

Dvorskou službou byl spjat s Pražským hradem vladycký rod na panství 

v Průhonicích, kde v místním kostele vznikly nástěnné malby, které jsou námětem i 

kompozicí příbuzné Pasionálu abatyše Kunhuty, orientovaného na poklasickou 

francouzskou gotiku. Tuto podobnost si lze vyložit tím, že malíř měl k dispozici 

ilustrovaný rukopis z okruhu kanovníka Beneše. Z něho pak převzal postavy světců pod 

arkádami, sv. Jiřího na koni a obraz Krista Trpitele, který je obklopen nástroji 

umučení.
73

 Také z Průhonic pochází Trůnící madona, která je dalším důkazem 

vzájemné provázanosti různých malířských oborů. Svým typem a motivem rostlinného 

stonku se přibližuje Madoně v Rajhardském antifonáři a žaltáři, v němž se syntetizují 

prvky italské a západoevropské.  

Právě Pasionál abatyše Kunhuty patří k nejvýznamnějším památkám knižní malby 

první poloviny 14. století v Čechách. Výtvarným zpracováním a ikonografickým 

konceptem přesahuje hranice země.
74

 Jedná se o nedokončený sborník několika traktátů, 

který vznikl v prostředí Svatojiřského kláštera a objednala ho sestra Václava II., abatyše 

Kunhuta.  

Eliška Rejčka, vdova po Václavovi II., nechala během let 1315–1317 pořídit soubor 

liturgických kodexů, jejichž součástí byl již zmiňovaný Rajhardský antifonář a žaltář. 

Celkem je v nich vyobrazeno 74 obrazových iniciál a je velmi pravděpodobné, že 

rukopisy vznikly v prostředí některého z benediktinských klášterů. 
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 ROYT 2002, 27. 
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 STEJSKAL 1984, 297. 

74
 ROYT 2002, 28. 
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Mezi nejvýznamnější památky nástěnného malířství první poloviny 14. století patří 

malby, kterými strakoničtí johanité nechali vyzdobit ambit své komendy. Jedná se o 

nejrozsáhlejší a umělecky nejhodnotnější dochovaný soubor nástěnných maleb na sever 

od Alp. Johanité měli v držení polovinu strakonického hradu, zatímco druhá polovina 

náležela podporovateli tohoto řádu, Vilému III. Bavorovi ze Strakonic.
75

 Právě on 

nechal pravděpodobně povolat umělce z dvorského okruhu, jelikož měl styky 

s pražským dvorem. V christologickém cyklu, který byl vytvořen v letech 1320–1330, 

můžeme i přes poničený stav některých maleb, napočítat celkem přes šedesát výjevů, 

věnovaných Kristovým činům ve Svaté zemi.  

Malby ve Strakonicích vytvořili spolu se svými pomocníky dva mistři. Výjevy 

z Kristova veřejného působení, obraz Madony Ochranitelky a postavy Jakuba a Filipa 

v kapitulní síni, vytvořil první z nich. Jeho malby jeví nápadný vztah k dílům Mistra 

Gutina náhrobníku, na něž navazují kánonem protáhlých postav s poměrně malými 

hlavami.
76

 Druhý mistr vytvořil pašijové výjevy. Je také autorem průvodu apoštolů 

s Janem Křtitelem na kruchtě kostela. Jeho malby se liší od maleb prvního mistra 

hmotnějšími postavami větších hlav a celkově pokročilejším pojetím.
77

 Opět narážíme 

na souvislost mezi knižní a nástěnnou malbou, a to především v malbách druhého 

mistra, kde vyhrocené pašijové výjevy jeví společné rysy s Benešovými ilustracemi 

v Pasionále. Karel Stejskal vyslovil domněnku, že oba velcí malíři se potkali při 

spolupráci na nějakém nedochovaném díle.
78

 

Od žáků strakonických mistrů pocházejí výjevy z legendy o princezně Ismerii a 

kázání sv. Jana Křtitele, které se fragmentárně dochovaly v kapitulní síni johanitské 

komendy ve Strakonicích. Jejich žákem byl také malíř Mikuláš, který je autorem 

výzdoby v jižní kapli při chóru dominikánského klášterního chrámu sv. Václava 

v Opavě. Dílna strakonického cyklu vyhotovila také malby v kostele sv. Máří 

Magdaleny v nedaleké Čkyni.
79

   

Malby v kostele sv. Jakuba Většího jsou dílem malíře, který byl pravděpodobně 

žákem prvního strakonického mistra, vznikly ale až kolem roku 1340. 
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 STEJSKAL 1984, 298. 

76
 Ibidem. 

77
 Ibidem. 

78
 Ibidem 300. 

79
 Jedná se o dílo vynikající kvality. Stejně jako v Křeči se zde setkáváme s dílem, které vzniklo mimo 

dvorské prostředí a autorem je některý z malířů strakonické dílny. 
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Nástěnná malba první poloviny 14. století je námětově velmi rozmanitá. Nejčastěji je 

zobrazován mariánsko-christologický cyklus.
80

 Dobová záliba v hagiografii se projevuje 

rostoucím počtem světců, jimž byly věnovány reprezentativní obrazy, jednotlivé výjevy 

i celé celky. Z této konkurence vyšel vítězně kníže Václav.
81

 Ve Žďáru u Blovic mu byl 

věnován nástěnný cyklus, čítající 28 výjevů, jejichž originální sestava se nekryje ani 

s jednou z dochovaných svatováclavských legend.
82

 Velmi rozsáhlý je cyklus 

svatojiřské legendy. Nachází se v hradní komnatě v Jindřichově Hradci a čítá 45 výjevů 

ze života tohoto patrona rytířů. Cyklus je doplněn erby českých šlechticů. 

Oblibě se těšily také fantastické bytosti, například mýtický obr sv. Kryštof, kentaur 

s lukem, různá exotická monstra a čerti. 

 

 Počátkem 40. let 14. století dospěl kresebný sloh ke svému vrcholu. České 

prostředí strávilo v té době všechna slohová poučení dodaná z ciziny, osvojilo si 

všechny jeho zásady a vyrovnalo svou produkci s vysokým evropským průměrem.
83

 

V té době vznikly malby v křečském kostele, které jsou důkazem, že nástěnná výzdoba 

městských a vesnických kostelů nebyla od dvorského prostředí oddělena neoddělitelnou 

hranicí.
84

 Malíř zdejšího pašijového cyklu byl patrně žákem prvního strakonického 

mistra. V malbách potlačil všechen patos i drastičnost. 

 

 ,,Jestliže na počátku 14. století musíme v malířských projevech konstatovat 

romanizující reminiscence a pevnou vládu liniového stylu, k polovině století zesilují 

italské, projevující se větším pochopením pro plasticitu tvarů, což se odráží jak 

v nástěnné, tak i knižní malbě. 

 Bohatství obrazových forem a ikonografických motivů uplatněných v dílech 

vzniklých v době panování Jana Lucemburského tvoří předstupeň skvělému rozvoji 

umění za vlády Karla IV.“
85
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 Bubovice, Vimperk, Dobrš, Kozohlody a Starý Plzenec. 

81
 STEJSKAL 1984, 303. 

82
 Ibidem. 

83
 PEŠINA 1958, 91. 

84
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6. Středověké malby v kostele sv. Jakuba Většího 

v Křeči 

 

 Nástěnné malby v apsidě kostela sv. Jakuba Většího v Křeči na své objevení 

čekaly až do jara roku 1938. Zaznamenal je křečský občan Jan Lán během oprav apsidy, 

které se konaly u příležitosti pořízení nového hlavního oltáře. Téhož roku byly 

konzervovány, nikoliv však retušovány.
86

 K tomuto úkolu byl povolán akademický 

malíř a restaurátor František Fišer z Prahy.
87

 

 Malby se dochovaly v konše apsidy a na jejím plášti, kde jsou horizontálně 

rozděleny vlnovkou na dva stejně široké pásy. Výjev v konše byl mimo nepatrné části 

zcela zničen. Horní pás s pašijovým cyklem na plášti apsidy, poměrně dobře zachovaný, 

vyplňovaly místy plomby a dolní pás zanikl téměř úplně.
88

 

 

6.1. Výjev v konše apsidy  

 

 V konše [7] se fragmentárně zachovala postava umístěná na středu. Podle 

rozložení zlomku pravého ramene, ruky a nohy, můžeme určit, že postava seděla a 

převyšovala dvě drobnější figury, umístěné po stranách. Figura na jižní straně zanikla až 

na nepatrné stopy dolní části oranžového roucha téměř úplně. Z druhé figury na severní 

straně se dochovala pozdvižená levá ruka a hrubý obrys horní poloviny těla s nimbem 

kolem hlavy, výjev byl z části vyplněn plombou.
89

 Postava měla oranžové vlasy, byla 

oděna v bílém šatě a červeném plášti. Tyto dvě světecké postavy doplňovali andělé, 

kteří vedle nich klečeli, jak vyplývá z rozdílu měřítka. Z jednoho se zachovalo pouze 

křídlo, z druhého pak, přikládajícího si trubku k ústům, část trupu, hlava s nimbem a 

obě křídla.
90

  

 Na dříve modrém pozadí, které je dnes zčernalé, byl výjev doplněn hvězdami, 

které měli evokovat nebeskou oblohu, ale téměř všechny podlehly zkáze [8]. 

                                                           
86

 Jan Loriš ve svém článku uvedl, že byly konzervovány až v roce 1939. Jarmila Krčálová ovšem 

poukazuje na dopis křečského faráře ze dne 17. 7. 1938, který byl adresován Památkovému úřadu. Je 

v něm uvedeno, že malby byly odkryty a konzervovány. Stalo se tak pravděpodobně v červenci roku 

1938. 
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 Narozen 15.11.1889 v Radnici na Rokycansku.  

88
 KRČÁLOVÁ 1958a, 259. 
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Pravděpodobně byl také lemován ornamentem, z něhož se zachovala pouze část 

okrajových linií.
91

  

 

 Jan Loriš
92

 ve 30. letech minulého století interpretoval postavu umístěnou na 

středu konchy jako Krista v nadživotní velikosti, sedícího na červeném trůnu. Bohužel 

je tato část maleb nejvíce porušena, takže je velmi obtížné rekonstruovat jejich scénický 

obsah. Jedná se pravděpodobně o Kristovu slávu na nebesích, která je protikladem proti 

výjevům z utrpení Kristova na zemi, které jsou vyobrazeny v horním pásu pláště 

apsidy.
93

 Postavy umístěné po stranách Kristova trůnu je těžké určit. Mohlo by se jednat 

o sv. Jana Křtitele a Pannu Marii.
94

 

 Plocha konchy nutila malíře navázat na stará románská ikonografická schémata, 

jako je například Kristus v mandorle se světci v konše kostela v Albrechticích a kostela 

sv. Jiří na Pražském hradě. Podobnost s Albrechticemi tkví především v kompozici a 

ikonografické náplni malby.
95

 

  

6.2. Dolní pás pláště apsidy  

 

Dolní pás pláště apsidy popsal Jan Loriš takto: ,,Výzdobu spodní části stěny, až do 

výše dolního okraje okenního výklenku, tvoří namalovaný bílý závěs s širokými 

červenými pruhy, jež naznačují jeho záhyby: segmentovité části nad prohnutou drapérií 

byly modré (dnes jsou zčernalé, tak jako všude, kde bylo užito modré barvy). Z draperie 

je zachována jen část v pravé polovině stěny. Nad závěsem se táhne asi 20 cm vysoký 

pruh, ohraničený nahoře i dole 5 cm silnou hnědou linkou. Jeho plochou je hadovitě 

protkána úzká bílá větévka, v jejíž zákrutech jsou umístěny zašpičatělé trojlisty, 

středním listem směřujícím k větvičce, barvy střídavě bílé a oranžově červené. Půda 

byla původně modrá. Na levé polovině stěny je z pásu zachován jen zlomek u okna, 

v pravé části je zachován téměř celý. Týž ornamentální pruh odděloval nahoře stěnu 

apsidy od konchy, jeho listová ornamentika je však dnes zničena.“
96
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7. Pašijový cyklus  
 

 Vznik pašijových témat sahá do raného středověku a souvisí se snahou církve 

názorně představit věřícím důležité etapy z Kristova života. Bývají buď součástí větších 

christologických cyklů, nebo jsou představovány samostatně.
97

 

Pašijový cyklus je vyobrazení příběhů Kristova utrpení, které se přímo či nepřímo 

vztahují k jeho smrti ukřižováním. Ve výtvarném umění není počet jednotlivých 

vyobrazení a jejich chronologie ustálená.
98

 Převážně se skládá ze všech, nebo jen 

z některých těchto výjevů: Kristus na Olivové hoře, Jidášův polibek, Kristus před 

Kaifášem, Kristus před Herodem, Kristus před Pilátem, Svlékání z roucha, Posmívání 

Kristu, Bičování Krista, Korunování Krista trním, Nesení kříže, Setkání Krista 

s Veronikou, Přibíjení Krista na kříž, Vztyčování kříže, Ukřižování, Snímání Krista 

z kříže, Oplakávání Krista, Kladení do hrobu, Sestup Krista do předpeklí, 

Zmrtvýchvstání, Tři ženy u Kristova hrobu, Setkání Krista se sv. Marií Magdalenou.
99

 

 

 V Křeči najdeme celkem pět těchto výjevů [9], které jsou vsazeny do horního 

pásu pláště apsidy. Pašijové scény zde začínají Jidášovým polibkem, za ním následují 

obrazy Kristus před Pilátem, Korunování trním, Bičování a Nesení kříže. Na severní 

polovině apsidy jsou scény tři [10], oddělené oknem od dalších dvou na polovině jižní 

[12]. Všechny scény jsou rozvedeny v jednom prostorovém plánu, pod arkádami 

podkovovitého charakteru.
100

 

Arkády na sloupcích jsou ve své podstatě ještě románským motivem. Poprvé zde 

v nástěnném malířství ale ztrácí charakter motivu ohraničujícího plochu kolem postavy 

a mechanicky oddělujícího jednotlivé figury nebo scény.
101

 Arkády lemují horní okraj 

obrazové plochy na levé polovině apsidy, na její pravé straně se pak stávají ve výjevu 

Nesení kříže do jisté míry prostorovým elementem. Arkády dosedají na sloupky pouze 

po stranách okna a za scénou Nesení kříže, kde mělce prohlubují prostor. Tam kde 

sloupky arkád chybí, dosahuje malíř hloubavosti překrýváním postav nebo jejich 

nadřazováním. 
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Všechny postavy křečského pašijového cyklu jsou podány z tříčtvrtinového pohledu. 

Jsou vesměs štíhlé, lehce sedí, či se téměř nehlučně pohybují, jako by byly zbaveny tíže. 

Jsou odlišeny především pohybem, postojem a gesty, které podmiňují děj. Typ figur, 

jejich hlav a oděvů je zde pouze dvojí. 
102

 Postavy mají buď kulaté hlavy s krátkými 

vlasy, nebo hruškovité s vlasy na ramena. Tyto dva rozdílné typy hlav, které se téměř 

mechanicky opakují, ovšem netlumočí charakter postav, ani jejich cit.
 103

 Kristova tvář 

je obrostlá řídkým vousem. Jeho utrpení je vyjádřeno útlostí, kterou podporuje podoba 

jeho roucha, které je až do pasu hladké a lehce ovíjí jeho trup.
104

 Ostatní postavy jsou 

oděny buď v dlouhém rouchu s paralelními záhyby, nebo v krátkém rouchu nálevkovitě 

řaseném. Pro oba naznačené druhy hlav a rouch lze nalézt četné analogie v českém i 

cizím nástěnném malířství první poloviny 14. století. Svou podobou se ovšem nejvíce 

přibližují k první části christologického cyklu ve Strakonicích z let 1330–1340.
105

 

  

Celý cyklus je vyladěn jasnými a teplými barevnými tóny světlého okru na pozadí a 

rouchu některých figur, kde se střídá s jasnou a tmavší rudkou, jejíhož nejtemnějšího 

odstínu je užito pro obrysovou kresbu. Rudka je odstupňována od oranžového až po 

tmavý odstín s karmínovým nádechem. Tato zdánlivě chudá barevná kompozice, 

omezená na škálu dvou tónů, je doplněna pouze našedlou modří, pokrývající hlavice 

arkád a roucho muže, který pomáhá nést Kristu kříž.
106

 

 

Pašijový cyklus v Křeči není jediným nástěnným vyobrazením tohoto tématu na 

území Čech v první polovině 14. století. Nejvýraznější ikonografickou souvislost se 

všemi křečskými scénami mimo Korunování trním,
107

 můžeme nalézt na zdech 

strakonického ambitu, tento cyklus podává nejbohatší ilustraci Kristova života, pro niž 

není v české nástěnné ani knižní malbě první poloviny 14. století obdob.
108
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 Další pašijový cyklus se nachází v Dalešicích a vznikl v době před první 

čtvrtinou 14. století. Oproti malbám v Křeči je bohatší na počet výjevů, ovšem svou 

kvalitou nedosahuje takové úrovně. Sled výjevů začíná v dolním pásu od leva scénou z 

Olivetské hory a pokračuje vpravo Polibkem Jidášovým, v dalším je zobrazen Kristus 

před Pilátem, Svlékání šatu, Bičování a Nesení kříže; nad tímto posledním obrazem 

pokračuje horní pás zprava nalevo medailonem s Ukřižováním, z něhož je zachována 

v dolní partii část těla Kristova a obrys dvou postav po stranách.
109

 Malby v Křeči a 

Dalešicích mají tedy společné čtyři scény: Polibek Jidášův, Krista před Pilátem, 

Bičování a Nesení kříže. 

 Pašijový cyklus ve Starém Plzenci je součástí rozsáhlejšího christologického 

cyklu patrně z roku 1351. Jeho poklidné tempo se začíná zrychlovat ve scéně Jidášova 

polibku, na kterou navazuje výjev Svlékání z roucha. Kompozičně je pak tomuto výjevu 

velmi blízká i následující scéna Posmívání. Poměrně hojně rozšířeným motivem první 

poloviny 14. století byl další výjev, kterým je Bičování Krista, které tak nalezneme 

nejen ve Starém Plzenci a Křeči, ale i v Pičíně, Lipnici, v hradní kapli na Housce a 

v minoritském kostele v Jindřichově Hradci. Nechybí zde ani další v první polovině  

14. století poměrně hojně rozšířená scéna Nesení kříže. Karel Stejskal se zabýval tímto 

cyklem a pokusil se o jeho vývojové zařazení mezi památky kresebného stylu. Vyslovil 

také názor, že na rozdíl od maleb ve strakonickém ambitu a v Křeči, které usilují o 

monumentální pojetí, proniká v plzeneckém cyklu spíš lidové nazírání.
110

 

 Z druhé čtvrtiny 14. století pochází cyklus v kostele sv. Martina v Dolním 

Městě. Zdejší výjev Olivetské hory má obdobu ve stejné scéně v Pasionálu abatyše 

Kunhuty. Námět Jidášův polibek má s křečským výjevem společné omezení počtu 

postav pouze na Krista, Jidáše a žoldnéře.
111

 Součástí cyklu je také Kristus před 

Pilátem. 

 Jestliže motiv Bičování a Nesení kříže je u nás v tomto období poměrně běžný, 

tak křečský výjev Korunování trním je v českém nástěnném malířství ojedinělý. Nalézá 

se v podobné sestavě, avšak bohatší o figuru posmívajícího se pacholka v české knižní 

malbě, totiž v Pasionálu abatyše Kunhuty.
112

 Dále můžeme podle fragmentu jediné 

hlavy a dosavadního sledu scén se zněním evangelií usuzovat, že Korunování trním 
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bylo také součástí pašijového cyklu v Bubovicích u Březnice. Zde je cyklus rozdělen do 

pěti horizontálních pásů a jeho součástí je také Bičování Krista, stejně jako v Křeči.  

 

 Mimo nástěnné malířství první poloviny 14. století můžeme nalézt určité 

analogie i v české knižní tvorbě této doby. Srovnáme-li malby v Křeči a Pasionál 

abatyše Kunhuty z let 1314–1321, můžeme zjistit, že se zde jeví značná příbuznost 

v typech postav. Ty v Pasionálu abatyše Kunhuty jsou ovšem daleko protáhlejší a méně 

odpovídají proporcím lidského těla, než postavy křečské, které se od nich liší také 

podobou hlav. Podobnost najdeme především v typu a řasení roucha, tvaru Pilátovy 

čepice nebo válečkovitých rukou, které se zužují směrem k dlani.
113

 

 Jarmila Krčálová uvádí, že s další významnou památkou knižní tvorby této doby, 

tedy s Velislavovou biblí z doby kolem roku 1340, nemají křečské malby žádné bližší 

souvislosti.
114

  Naproti tomu zde podle jejího názoru vystupuje určitá podobnost 

k figurám václavského cyklu v Liber depictus, který podle ní vznikl ovšem až po 

polovině století.
115

  Jan Royt pak klade vznik tohoto rukopisu ještě před rok 1350.
116

 

Není tedy jasné, zda se mohl autor křečských maleb tímto dílem inspirovat, ovšem 

obdoba v proporcionalitě, typu kulatých hlav, úpravě dlouhého roucha a hlav, je zde 

nápadná.  
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7.1. Polibek Jidášův  

 

 Křečský pašijový cyklus začíná výjevem, kde Jidáš Iškariotský zrazuje Ježíše 

Krista, známý také jako Jidášův polibek nebo Jidášova zrada.  

 Podle Zlaté legendy byla Jidášovou matkou  Cyborea, která měla jedné noci sen, 

že porodí neřestné dítě. Když se jí narodil syn, položila ho do košíku a společně 

s manželem Rubenem zvaným Šimon, ho vhodila do moře. Košík vyplaval u ostrova 

Iškariot, podle kterého byl Jidáš nazván Iškariotský.
117

 Zde jej nalezla bezdětná 

královna ostrova, která marně usilovala o dítě, a proto se Jidáše ujala. Později ale 

skutečně otěhotněla a porodila vlastního syna. Chlapci vyrůstali spolu, ale Jidáš svého 

bratra nakonec zabil a utekl do Jeruzaléma, kde se dal do služeb Piláta Pontského.
118

 

Nešťastnou shodou okolností se Jidáš setkal se svým skutečným otcem, když pro Piláta 

kradl jablka v Rubenově zahradě. V hádce svého nepoznaného otce zabil a Cyboreu si 

vzal za ženu. Stal se tak otcovrahem, který se oženil se svou vlastní matkou. Když to 

zjistil, obrátil se ke Kristu o radu a ten ho učinil svým žákem.
 119

 

 Jidáš byl jedním z dvanácti původních apoštolů Ježíše Krista a podle evangelií 

ho zradil za třicet stříbrných a umožnil tak jeho zatčení. Přivedl vojáky do Getsemanské 

zahrady, kde se Kristus modlil a políbil ho, aby ho vojáci poznali. Později své zrady 

litoval a oběsil se na provaze.
120

 

 

 Výjev Polibek Jidášův [14] je umístěn vlevo v horním pásu pláště apsidy. Malba 

je v těchto místech nejvíce poškozena, proto je právě tento ze všech pašijových motivů 

nejhůře čitelný. Kristus stojí v bílém plášti před sloupem arkády, napravo od něj 

můžeme vidět Jidáše, který je oděn v žluté roucho a líbá Krista na jeho levou tvář, čímž 

dává vojákům znamení, že se jedná o Spasitele. Vpravo od Jidáše stojí další postava 

v bílém rouchu, pravděpodobně zbrojnoš, který má u pasu dlouhý meč a rukou ukazuje 

na Krista. Od ramen této postavy směrem nahoru k oblouku arkády je malba poničena a 

není čitelná. Zbrojnoš zdviženou rukou zřejmě upozorňuje, stejně jako Jidáš svým 

polibkem, tři vojáky s židovskými klobouky, že se jedná o Krista. Dva z nich stojí 

vzadu za Kristem po levé straně sloupu arkády, třetí pak za Jidášem, po pravé straně od 
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sloupu. Nadřazováním postav zde malíř dosahuje náznaku hloubkovosti.
121

 Jiné 

prostorové zvládnutí tak početné skupiny přesahovalo dobové možnosti.
122

 S podobným 

jevem v českém nástěnném malířství první poloviny 14. století se můžeme setkat ve 

stejné scéně v Dalešicích a Dolním Městě.  

Ačkoliv je právě tento výjev figurami nejpočetnější, chybí zde postava Malachuse 

vedle Krista. Podle Lukášova evangelia (L 22,36–50) Kristus požádal Petra, aby si 

zakoupil meč a tím pak Petr při zatýkání Spasitele uťal Malachovi, sluhovi velekněze, 

ucho.
123

 

 

Nejbohatší ilustraci Kristova života podává christologický cyklus ve strakonickém 

ambitu z let 1320-1330. Jako Polibek Jidášův zde byl určen výjev v první scéně druhého 

pásu čtvrtého pole západní obvodové stěny. Scéna je tvořena postavou Krista v mírném 

natočení k Jidášovi, který je zde dochován pouze fragmentárně, i přes to ale můžeme 

rozpoznat, že byl nakloněn ke Kristu. Horní partie figur jsou značně poničeny a mizí v 

rozmazaných skvrnách.
124

 Na rozdíl od ostatních maleb stejného námětu z první 

poloviny 14. století nejsou tyto dvě strakonické hlavní postavy doprovázeny dalšími.
125

 

Pašijové výjevy z kostela sv. Martina v  Dolním Městě vykazují ustálené 

ikonografické schéma, které je typické pro nástěnnou malbu první poloviny 14. století. 

S výjevem v Křeči má scéna Polibek Jidášův společné omezení počtu postav pouze na 

Krista, Jidáše a žoldnéře. To bývalo poměrně obvyklé v cizích miniaturách, anebo 

ojedinělé také v nástěnné malbě nebo deskovém malířství.
126

 

Ve Starém Plzenci jsou scény pašijového cyklu poměrně klidné a jejich tempo se 

začíná zrychlovat až výjevem Polibek Jidášův. Ve středu kompozice přistupuje zleva ke 

Kristu Jidáš a objímá jej. Při levém okraji obrazu pak stojí zbrojnoš, který svírá v pravé 

ruce jílec meče. Je oblečen v přiléhavém kabátci a v krátké suknici, tu na sobě mají 

všechny vedlejší postavy cyklu.
127

 Po pravé straně Krista stojí podobně oblečený 
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žoldnéř, do něhož je zavěšen rozcuchaný muž, který prstem levice ukazuje na Krista, 

avšak hledí na druhou stranu, směrem k dalšímu výjevu.
128

 

Slohové zařazení dalešických maleb v kostele sv. Petra a Pavla je poměrné nesnadné. 

Oproti ostatním malbám, které se zde nacházejí a v nichž lze postihnout pozůstatky 

staršího, ještě románského výtvarného nazíraní, vyznačují se scény Pašijového cyklu 

poměrně pokročilejším pojetím. Nejvýrazněji se to jeví právě na výjevu Polibek 

Jidášův, dále také na scéně Nesení kříže nebo Svlékání roucha.
129
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7.2. Kristus před Pilátem 

 

Cyklus pokračuje scénou Krista před Pilátem [15]. Když byl Kristus po Jidášově 

zradě na Olivové hoře v Getsemanské zahradě zatčen, byl podle synoptických evangelií 

odveden do domu velekněze Kaifáše. Podle Janova evangelia (18,13) ho ale nejprve 

přivedli k Annášovi, který byl tchánem Kaifáše. Od velekněze odvedli vojáci Krista 

časně zrána do paláce římského prokurátora Piláta, který ho podle Lukášova evangelia 

(23,7–12) poslal za Herodem, jelikož předpokládal, že podléhá jeho pravomoci. 

Herodes ho dal obléci ve ,,slavnostní šat“ a opět odvést k Pilátovi.
130

 Pilát svolal 

velekněze, členy rady a lid, chtěl Ježíše mírněji potrestat a potom ho propustit, ale Židé 

volali po jeho ukřižování a chtěli raději ušetřit vraha Barabáše.
131

 Když Pilát viděl, že 

s tímto pozdvižením nic nezmůže, omyl si ruce před očima zástupů a pravil, že není 

vinen krví tohoto člověka.  

Za námětem Olivové hory a Jidášovy zrady proto často následují tyto scény: Kristus 

před Annášem, Kristus před Kaifášem, Kristus před Herodem a Kristus před Pilátem.
132

  

 

 V druhé scéně, která volně navazuje na scénu předchozí, stojí vlevo od Krista 

oděného v dlouhém bílém rouchu zbrojnoš, který je oblečen jen ve spodní roucho 

sahající ke kolenům. Po pravém boku má krátký meč, jejž si přidržuje pravicí. Vpravo 

od Krista sedí na trůnu Pilát v červeném plášti, na hlavě má vysoký, zahnutý, špičatý 

klobouk a pravou nohu má ladně položenou přes levé koleno. Právě přehozením nohy 

přes nohu odlišil malíř postavu hrdého Piláta od trpícího Krista. Pohyb zde není 

mechanickým prostředkem k odlišení figur, ale je nositelem jejich výrazu a jeho míra a 

způsob jsou úměrné jednání postav, podmíněnému dějem.
133

 Mezi Kristem a Pilátem 

stojí Pilátova žena v žluté říze a varovně zdvihá levou ruku.
134

 Pilátova varující 

manželka se běžněji objevuje až ve vrcholném gotickém umění.
135

 Právě postava Piláta 
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je zde nejhonosněji oděna. Kristovo utrpení je v křečském cyklu vyjádřeno útlostí, které 

je v této scéně docíleno protažením dolní části jeho postavy.
136

 

Prostor je zde vyjádřen především rozmístěním a natočením postav. Právě v této 

scéně je tento efekt vyveden nejzdařileji. Mezi figurami stojícími v popředí a v druhé 

řadě je dostatečná mezera, která dovoluje plnější rozvinutí pohybu.
137

 

 

Strakonický cyklus jako jediný z nástěnného malířství první poloviny 14. století 

obsahuje všechny čtyři výjevy Krista před Annášem, Kaifášem, Herodem a před 

Pilátem. Scéna Kristus před Pilátem se nachází v prvním poli severní obvodové stěny 

ambitu. Vyobrazuje Krista předvedeného před Piláta vybaveného žezlem a královskou 

korunou, který oznamuje Kristovi rozsudek.
138

 Scénu doplňují další dvě poněkud 

drobnější postavy, z nichž jedna doprovází Krista a druhá stojí za Pilátem.
139

 

V Dolním Městě je ikonografické schéma výjevu Kristus před Pilátem doplněno o 

další postavu, dnes bohužel nezřetelnou. Mohlo by se jednat o služebníka s nádobou na 

mytí rukou, která se vyskytuje poměrně běžně v miniaturách. Méně pravděpodobný je 

dohad, že stejně jako v Křeči jde o Pilátovu varující manželku. Ta se běžněji vyskytuje 

až ve vrcholném gotickém umění.
140

 

Výjev Kristus před Pilátem se nachází také ve Starém Plzenci. Pilát zde sedí na 

jednoduchém trůnu při pravém okraji obrazu, v levici třímá žezlo a pravicí ukazuje na 

Krista, jenž má skloněnou hlavu a ruce zkříženy vpředu. Prostovlasý mladík svírá Krista 

v těsném objetí a zezadu jej postrkuje biřic s neobyčejně vysokým kloboukem.
141

 

Zásluhou špatného restaurátorského zásahu jsou pašijové výjevy v minoritském 

kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci poměrně nesrozumitelné a nedávají téměř 

smysl.
142

 Pravděpodobně se zde ale scéna Kristus před Pilátem nachází také. Dnes 

můžeme vidět jednu jedinou stojící postavu s nimbem kolem hlavy a s hnědočerveným 

pláštěm přes bílé spodní roucho, po jejíž levici je nejasný zlomek snad stupně trůnu.
143

 

S touto scénou se můžeme setkat také v Dalešicích  
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7.3. Korunování Krista trním 

 

Třetím tématem křečského cyklu je Korunování Krista trním, které se ovšem podle 

evangelií (Mt 27,29; Mk 15,17; J 19,2) odehrálo až po Bičování Krista (Mt 27,26; Mk 

15,15; J 19,1), tedy po scéně, která je v Křeči vyobrazena až za tímto výjevem. Není 

známo, proč v Křeči nebyla dodržena posloupnost scén shodná se zněním evangelií. 

Nestalo se tak pravděpodobně ani z důvodu prostorového, jelikož oba výjevy zabírají 

stejně velkou plochu. Oba jsou umístěny po stranách okenního výklenku, odehrávají se 

pod dvěma arkádovými oblouky, přičemž jedna ze tří vyobrazených postav je umístěna 

na špaletě okna. Pravdou je, že Brigita Švédská ve Zjeveních líčí, jak byla Kristu trnová 

koruna nasazena dokonce až poté, co byl přibit na kříž.
144

  

 

Po bičování vojáci Ježíše odvedli do místodržitelského paláce (Mt 27,27; Mk 15,16), 

upletli korunu z trní a vložili ji Spasiteli na hlavu. Přes ramena mu přehodili purpurový 

plášť, do ruky mu dali hůl a vysmívali se mu.
145

   

 

Tímto výjevem končí levá polovina stěny [16]. Kristus je zde oděn v červený plášť a 

je zobrazen vsedě. Útlosti Kristova těla je dosaženo prodloužením jeho horní poloviny, 

zatímco v předchozí scéně bylo stejného efektu dosaženo prodloužením dolní poloviny 

těla, jelikož Kristus stál. Po jeho levé i pravé straně stojí dva biřici s dlouhou tyčí, 

kterou mu nasazují na hlavu trnovou korunu [17].
146

 Apsida je uprostřed rozdělena 

okenním výklenkem s románským oknem. Pacholek po Kristově levé ruce je namalován 

již na špaletě okna. 

V této scéně je oproti předchozím dvěma snížen počet osob pouze na tři, stejně tak 

jako v následujících scénách Bičování Krista a Nesení kříže. Malíř zde nemusel řešit 

otázku prostorového zvládnutí větší skupiny. 

 

Výjev Korunování Krista trním je v českém malířství první poloviny 14. století 

poměrně ojedinělý. V podobné sestavě, avšak bohatší o figuru posmívajícího pacholka, 
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se nalézá v české knižní malbě, totiž v Pasionálu abatyše Kunhuty, kde je zařazen 

rovněž do pašijového cyklu.
147

  

V českém nástěnném malířství první poloviny 14. století se tento motiv nacházel 

pravděpodobně také v kostele sv. Václava v Bubovicích u Březnice, kde byl součástí 

pašijového cyklu vzniklého před polovinou století. Z tohoto výjevu zbyl pouze nepatrný 

fragment hlavy, ale srovnáme-li pořadí scén, seznáme, že tato scéna mohla představovat 

právě Korunování Krista trním.
148

 Kristus zde pravděpodobně seděl ve stejné frontální 

pozici jako v obrazech téhož tématu v Pasionálu abatyše Kunhuty a v apsidě kostela 

v Křeči. Fragment hlavy nápadně připomíná typ Kristovy hlavy ve Strakonicích a 

v Křeči, je ovšem širší.
149

 Zajímavostí je, že poslední dvě scény bubovického 

pašijového cyklu se rozvíjejí v obráceném pořadí, stejně jako je tomu v Křeči u 

Korunování a Bičování.  

Výjev Korunování Krista trním se mohl nacházet také ve Strakonicích, jak bude 

vysvětleno níže u popisu analogií k Bičování Krista. 

V nástěnném malířství mimo oblast Čech lze najít jak jednotlivé scény, tak i celé 

pašijové cykly, kde se obraz Korunování trním objevuje častěji než u nás.
150
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7.4. Bičování Krista 

 

 Podle evangelií (Mt 27,26; Mk 15,15; J 19,1) se Pilát Ježíše před tím, než byl 

zbičován, otázal, zda je oním prorokovaným židovským králem a Ježíš mu odpověděl, 

že jeho království není z tohoto světa, a že kdyby byl pozemským vládcem, tak by ho 

jeho služebníci zachránili.
151

 Pilát musel vždy o svátcích osvobodit jednoho člověka, 

proto chtěl nechat Ježíše pouze zbičovat a potom propustit, jelikož na něm žádnou vinu 

nenalézal. Lid ale volal po jeho ukřižování a propuštění vraha Barabáše. Pilát se zalekl 

možných politických komplikací s Židy a raději vyhověl jejich žádosti, propustil 

Barabáše a poté dal Ježíše zbičovat.
152

 

 

 Výjevem Bičování Krista [18] začíná pravá polovina stěny. Ve výklenku okna je 

zobrazen zbrojnoš s pozdviženým kyjem v rukou. Jan Loriš uvádí, že zbrojnoš se ohlíží 

se na nahého Krista, uvázaného provazem nad kotníky ke sloupu.
153

 Jarmila Krčálová 

také napsala, že se jedná o nahého Krista uvázaného k vysokému sloupu.
154

 Nebylo ale 

zvykem Krista zobrazovat nahého. Od 9. století byl ve scéně Bičování Kristus 

vyobrazen buď v bederní roušce či v tunice, od 12. století už jen v bederní roušce.
155

 Při 

bližším pohledu si můžeme všimnout, že i ve zdejším výjevu není Kristus nahý, ale je 

oděn bederní rouškou. Vpravo od něho pak stojí muž, který drží v levé ruce metlu a 

v pravé ruce důtky. Oba biřici jsou oděni jen ve spodní roucho sahající ke kolenům a na 

hlavě mají židovskou čepici.  

 Stejně jako v předchozí scéně Korunování Krista trním, byl i zde snížen počet 

postav pouze na tři a nebylo potřeba řešit prostorové zvládnutí větší skupiny. 

  

 Námět Bičování Krista se objevuje ve výtvarném umění od 9. století. Ježíš je 

zobrazován u kůlu bičovaný dvěma biřici. Kristovy zkřížené ruce odkazují k motivu 

Krista Bolestného.
156
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 V první polovině 14. století je scéna Bičování v českém nástěnném malířství 

poměrně běžná.
157

 Christologický cyklus ve Strakonicích, který líčí podrobně Kristův 

život, pokrývá jižní, západní a severní obvodovou zeď ambitu. Druhé pole severní stěny 

ambitu je pokryto výjevy, které počínají Svlékáním z roucha a končí Ukřižováním. Do 

středu tohoto pole byla vsazena renesanční deska, která zde překryla výjevy ve středním 

a třetím pásu. Část druhého pásu po levé straně desky, je značně porušena a její stav 

taktéž nedovoluje bližší určení scén či scény, které se v této části pásu nacházely.
 158

 

Mezi výjevem, který lze interpretovat jako Svlékání z roucha a Setkáním Krista 

s Veronikou se tedy původně nacházely dvě a více scén, které dnes nelze rozpoznat.
159

 

Můžeme tedy předpokládat, že v souladu se zněním evangelií zde mohlo být 

vyobrazeno buď Posmívání Kristu, Bičování Krista nebo Korunování Krista trním. 

Autor maleb v Křeči pravděpodobně dobře znal právě malby ve Strakonicích nebo na 

nich možná i sám pracoval, jak tomu nasvědčují již zmíněné souvislosti.
160

 Proto je 

velmi pravděpodobné, že právě scéna Bičování Krista se ve Strakonicích nacházela, 

jedná se ovšem pouze o domněnku, kterou nelze nijak podložit. 

 Na výjevu Bičování Krista ze Starého Plzence stojí polonahý Kristus s rukama 

zkříženýma okolo sloupu. Z levé strany stojí biřic výrazného profilu, který drží v pravé 

ruce kyj. Na druhé straně bičuje důtkami Krista druhý biřic ve vysokém klobouku.
161

 

 Pašijový cyklus v Bubovicích je rozvržen do pěti horizontálních pásů na jižní 

stěně v prvním klenebním poli. Zdejší scéna Bičování Krista jeví se všemi českými 

nástěnnými i knižními malbami shodu v odění žoldnéřů, oblečených v krátké suknici, 

podkasané v pase, a v celkovém uspořádání scény.
 162

 Scéna není natolik dramatická 

jako v Pasionálu abatyše Kunhuty, ale i přes to se zdá nakročení žoldnéřů a jejich pohyb 

mnohem živější než v Housce, Pičíně i v Křeči, kde jsou tyto prvky ovšem úmyslně 

ztlumeny.
163

 Na rozdíl od ostatních obrazů tohoto tématu měl zdejší malíř poněkud 
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ztížený úkol, jelikož musel vkomponovat scénu do předem omezené plochy, takže 

postavy jsou hustě natěsnány a jejich chodidla se částečně překrývají.
164

 

 V minoritském kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci je poslední výjev 

prvního pásma severní stěny presbytáře velmi poškozený. Nachází se na něm dvě 

postavy, jedna je bezvousá, s židovským kloboukem na hlavě a pravici má předloktím 

obrácenou dozadu, druhá postava je vousatá a na nohou má řemínky až do půli lýtek. 

Postavy stojí po stranách nezřetelné bílé skvrny. Podle postoje figur a kontextu by se 

mohla jednat pravděpodobně právě o Bičování.
165

  

 Scéna Bičování vyvedená v kapli na hradě Houska má s uvedenými památkami 

společné buď umístění Krista nebo nástroje v rukou biřiců.
166

 Kristus zde stojí stejně 

jako v Křeči uprostřed mezi pacholky, ovšem sloupu se přidržuje z druhé strany. Kyj 

nedrží biřic nalevo od Krista, ale naopak ten napravo. Stejně jako na Housce, tak i 

v hradní kapli sv. Vavřince v Lipnici nad Sázavou se nachází patrně scéna Bičování 

Krista. Výjev je velmi poškozený, je vyhotoven na ostění okna prolomeného ve 

východní stěně. Na vnitřní straně špalety je postava Krista, jehož ruce, jak můžeme 

soudit podle jeho polohy, jsou svázány. Vedlejší figura představuje asi pacholka, který 

napřahuje na Krista důtky nebo metlu, jak bylo v českém malířství první poloviny  

14. století obvyklé.
167

 

 Bičování v kostele Narození Panny Marie v Pičíně je pojato v obvyklé 

ikonografické podobě vyskytující se jak v Čechách, tak i v cizině. Nejužší souvislost 

ovšem jeví se stejným výjevem ve Starém Plzenci, kde je Kristus také uvázán rukama 

ke krátkému sloupu. Ve zdejším výjevu se k němu přibližují dva židé, kteří asi původně 

drželi metlu a důtky.
168

 

 Malby v Dalešicích jsou z hlediska našeho i ostatního malířství poněkud 

nevysoké úrovně. Výjevy pašijového cyklu, jehož součástí je i scéna Bičování Krista, se 

ovšem vyznačují pokročilejším pojetím než ostatní dalešické malby.
169
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7.5. Nesení kříže 

 

Poslední scéna křečského pašijového cyklu zobrazuje Nesení kříže [19]. Poté co byl 

Ježíš zbičován, byl vojáky odveden na místodržitelství (Mt 27,31; Mk 16,32), kde byl 

zesměšňován coby židovský král, byl oblečen zpět do svých šatů a odveden na Golgotu. 

Synoptičtí evangelisté (Mt 27,32; Mk 15,21; L 23,26) uvádějí, že cestou potkali člověka 

jménem Šimon z Kyrény a přinutili ho, aby nesl Kristův kříž.
170

  

 

Vlevo stojí Šimon z Kyrény, ten jediný je oděn v modré roucho a nazdvihuje kratší 

břevno Kristova kříže. Vpravo táhne pacholek levou rukou Krista za provaz, který ho 

obepíná v pase a v pravé ruce přidržuje kříž.
171

 Kristus stojí uprostřed s křížem opřeným 

o levé rameno. V předchozích scénách bylo Kristovo utrpení vyjádřeno útlostí, které 

bylo dosaženo buďto protažením dolní části jeho postavy, pokud Kristus stál, nebo 

prodloužením horní poloviny těla, pokud Kristus seděl. V této scéně jsou ovšem obě 

části jeho postavy v rovnováze, jelikož zde malíř respektoval zatížení Kristova těla 

břemenem kříže.
172

 

V tomto výjevu se stávají arkády do jisté míry prostorotvorným elementem. Podobně 

tomu je například ve výjevu Poslední večer ve Starém Plzenci.
173

 

 

Téma Nesení kříže se objevuje již v raně křesťanském umění, kde je kříž spíše 

znamením triumfu než utrpení. Na některých památkách nese svůj kříž Kristus sám, 

vzácně se v té době objevuje námět, kdy mu pomáhá Šimon z Kyrény.
174

 Úloha Šimona 

byla také vykládána symbolicky, jako spoluúčast pohanských národů na Kristově 

spáse.
175

 

Ve vrcholném a pozdním středověku se objevují monumentální kompozice Nesení 

kříže s bohatým komparsem osob a také motivy, které v kanonických evangeliích 

chybí.
176
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V první polovině 14. století je scéna Nesení kříže, stejně jako Bičování, v českém 

nástěnném malířství poměrně běžná.
177

 Ve spodním pásu druhého pole severní stěny 

ambitu ve Strakonicích pokračuje líčení Kristovi cesty na Golgotu. První výjev 

zachycuje Nesení kříže, kde v čele zástupu postav kráčí Kristus s křížem na rameni. Je 

oděn do dlouhého roucha a pod tíhou kříže mírně skloněný. Figury jsou zde zachovány 

pouze ve splývajících siluetách. Za Kristem kráčí nejméně tři další postavy oděné do 

rouch sahajících ke kolenům. Jednotlivé figury v zástupu splývají do jednotného 

nejasného celku.
178

 

Na předposledním obraze druhého pásu v kostele ve Starém Plzenci je zobrazen 

Kristus, oděný pouze v bederní roušku, nesoucí zleva doprava kříž, jenž směřuje 

příčným břevnem dozadu. Další břevno kříže přidržuje Šimon z Kyrény, otočený zpět 

ke Kristu. Vzadu postrkuje Krista prostovlasý mladík. Ze země vyrůstají dvě vysoké 

rostliny nitkovitě tenkých stonků a listů.
179

 

Jak bylo již výše zmíněno, malby v Dalešisích nedosahují vysoké úrovně, ovšem ve 

scéně Jidášův polibek, Nesení kříže a Svlékání šatu si lze povšimnout užší dějové 

vázanosti. Gesto a pohybová zkratka je zde již nositelem dějové akce a obsahu. 

Můžeme zde tedy mluvit a počínající narativní tendenci.
180

 

Scéna Nesení kříže je součástí pašijového cyklu v minoritském kostele v Jindřichově 

Hradci. 

  

                                                           
177

 KRČÁLOVÁ 1958a, 260. 

178
 HULE 2009, 79. 

179
 STEJSKAL 1958, 327. 

180
 BARTUŠEK 1958, 169. 



 

46 
 

8. Závěr 
  

Nástěnné malby v Křeči nejsou svým rozsahem ani kvalitou tím největším ani 

nejlepším, co na našem území v první polovině 14. století vzniklo. Nejsou ovšem ani 

prvkem zanedbatelným, jelikož dosahují na mimodvorské prostředí význačné kvality a 

přispěly svým nepatrným dílem k vývoji českého středověkého nástěnného malířství, 

které dosáhlo svého vrcholu za vlády Karla IV. 

 

Během mého bádání jsem měla možnost malby osobně prozkoumat a porovnat 

s fotografiemi z publikace Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300–1350, které 

pocházejí z 50. let minulého století. Je smutné pozorovat jak malby, které vznikly za 

rozkvětu gotického umění a přečkaly nástrahy téměř sedmi staletí, za pouhých šest 

desítek let, kdy jim nebyla věnována dostatečná odborná péče, dospěly do současného 

stavu. Pašijový cyklus v apsidě kostela sv. Jakuba Většího v Křeči by zasluhoval 

odborný restaurátorský zásah, aby i budoucím generacím zůstala zachována tato 

výjimečná památka. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout a ucelit poznatky, které byly o křečských 

malbách doposud vysloveny. Práce je monografií, která nemá ambice k tomu, aby 

přinesla poznatky nové a objevné. Je spíše jakýmsi odrazovým můstkem pro další 

studium a pro usnadnění orientace v rámci tohoto tématu. 
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Obrazová příloha 
 

  

1. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Půdorys.  

 

  
2. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Pohled od hřbitova. 
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3. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Pohled od západu. 

 

 

 

 
4. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Pohled na severní stranu kostela. 
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5. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Pohled na apsidu od severu. 

 

 

 

 
6. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Hlavní oltář s obrazem sv. Jakuba Většího. 
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7. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Výjev v konše apsidy.  

 

 

 

 
8. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Výjev v konše s hvězdami v pravém dolním rohu. 
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9. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Schéma Pašijového cyklu v Křeči. I. Polibek 

Jidášův, II. Kristus před Pilátem, III. Korunování Krista trním, IV. Bičování Krista a  

V. Nesení kříže. 
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10. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Tři výjevy pašijového cyklu na severní polovině 

apsidy, 50. léta 20. století. 

 

 
11. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Tři výjevy pašijového cyklu na severní polovině 

apsidy, dnešní stav. 
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12. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Dva výjevy pašijového cyklu na jižní polovině 

apsidy, 50. léta 20. století. 

 

 

 
13. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Dva výjevy pašijového cyklu na jižní polovině 

apsidy, dnešní stav. 
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14. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Polibek Jidášův, dnešní stav. 
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15. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Kristus před Pilátem, dnešní stav. 
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16. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Korunování Krista trním s románským oknem. 

 

 
17. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Korunování Krista trním, detail hlavy Krista.  
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18. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Bičování Krista, dnešní stav. 
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19. Křeč, kostel sv. Jakuba Většího. Nesení kříže, dnešní stav. 
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