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Anotace 

Práce se zabývá výzdobou vybraných šlechtických sídel a 

pohřebních kaplí se specifickou ikonografii, kde se vyskytuje 

tématika mementa mori, ať už prostřednictvím personifikace smrti 

coby kostlivce či lebky, nebo prostřednictvím funerálních nápisů. 

Práce se zabývá myšlenkovým pozadím chápání smrti na přelomu 

16. a 17. století. Tuto výzdobu autorka zařadí do kulturního 

kontextu prostřednictvím dobové literatury na téma smrti či ars 

moriendi. Téma bude představeno na příkladech výzdoby zámku v 

Bechyni, pohřební hrobky v Postřelmově, kaple v Martinickém 

paláci. Práce bude završena sondou do barokního zobrazení smrti 

v kryptě v pražské Loretě. 
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hrobka, krypta v pražské Loretě, kostlivec 

 

Abstract 

Thesis is focused on a decoration of the selected castles and 

funeral chapels with a specific iconography of the death (memento 

mori), personified as a skeleton (skull), or through inscriptions. A 

significant part of the thesis is the intellectual background of 

understanding the death in the turn of the 16th and the 17th 

century. As a key for the interpretation will be used a 

contemporary literature as libri de arte moriendi or other period 

literature with a symbolism of the death. The above mentioned 



 

subject will be presented at the following examples: Castle of 

Bechyně, funeral chapel at Postřelmov, chapel at Martinický 

palace and baroque carner at Prague Loreta. 
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Úvod 

 

Tématem bakalářské práce je poměrně málo známá symbolika 

smrti ve výtvarném umění v Českých zemích v 16. a 17. století. 

Právě tímto obdobím je třeba se zabývat, protože přináší velké 

množství námětů Smrti a pohřební tématiky na území České 

republiky. 

Úvodní kapitola seznamuje s teoretickými poznatky o Ars 

moriendi, kde autorka práce vysvětluje dobový kontext a význam 

smrti na konci středověku a počátku novověku. Následně popisuje 

pomocí odborné literatury poslední okamžiky renesančního 

člověka a praktiky duchovní i praktické v čele s tématem Dobrého 

umírání. Přínosná je i kapitola o Dance macabre, kde je popsána 

historie tohoto tématu a vnik do výtvarného umění.  

Bakalářská práce je založena zejména na důkladném popisu a 

shrnutí dosavadních poznatků a materiálů, které se váží ke čtyřem 

stavbám v Čechách a na Moravě, kde se nachází tématika smrti na 

štucích, reliéfech, freskách a nástěnných malbách. Jedná se o 

Bechyňský zámek, Postřelmovskou hrobku, Kapli v Martinickém 

paláci a pohřební kryptu v pražské Loretě. Kapitoly jsou seřazeny 

podle datace objektů od nejstaršího po nejmladší. Záměrně byly 

do bakalářské práce vybrány dvě stavby od donátorů 

s protestantským vyznáním a dvě stavby donátorů s katolickým 

vyznáním. Význam srovnání tkví v rozdílných námětech funerální 

výzdoby v každé stavbě a odlišném postoji k přípravě na smrt. 

Více se o tyto srovnání zabývá kapitola Historie Ars moriendi. 

Jako první následuje kapitola objasňující historii vzniku dané 

budovy či hrobky, popis zevrubné architektonické podoby a 
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zmínění tehdejších majitelů, za kterých se výzdoba uskutečnila 

společně s rozborem kontextu dané doby. 

Další kapitola se věnuje přímo určenému místu ve šlechtickém 

sídle či pohřební kryptě, kde se nalézá tématika Smrti společně 

s propracovaným bádáním a výzkumem pomocí odborné 

literatury, dobových pramenů a Bible, protože smrt je velmi často 

spjatá i s duchovními náměty. 

Jako prvním určitým místem se bakalářská práce zabývá 

Bechyňským zámkem, jeho historii až po držení rodu Rožmberků, 

v tomto případě posledního muže z rodu Petra Voka z Rožmberka, 

který renesančně přestavěl Bechyňský zámek a následně si nechal 

zřídit v Soudnici štukovou výzdobu se Ctnostmi a neřestmi, kde se 

nachází i tématika Posledního soudu a symboliku smrti, jež bude 

posléze detailně rozebrána autorkou práce. 

Následující oddíl se zabývá renesanční hrobkou v Postřelmově 

na severní Moravě. Jedná se o ojedinělou renesanční stavbu, která 

nemá na Moravě obdoby. Kapitola o historii  Bukůvků z Bukůvky 

seznamuje s chromečskou větví tohoto rodu a následně se 

Zikmundem Bukůvkou z Bukůvky, který postřelmovskou hrobku 

nechal postavit. Následná kapitola zajišťuje detailní průřez 

architektonickou stránkou stavby a detailním popisem reliéfů 

s tématikou smrti a nápisových tabulek s texty v souladu 

s Mementem mori. 

Předposlední kapitoly se zabývají Martinickým palácem, 

přesně kaplí v prvním patře severní části, kde se nachází nástěnné 

malby s námětem Posledního soudu a poslední okamžik v životě 

člověka (Poslední pomazání). Také je třeba zmínit částečné 
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fragmenty na vstupním portálu kaple s motivem Adama a Evy 

v rajské zahradě. 

Posledním tématem, kterému se bakalářská práce věnuje, je 

pohřební krypta v pražské Loretě. Po vysvětlení dobového 

konceptu a historie pražské Lorety se autorka práce zabývá 

ikonografii jednotlivých fresek v kryptě s uceleným výkladem a 

zaměřením se detailní podněty, zásadní pro ikonografický rozbor 

nástěnných fresek.  

Přehled literatury 

 V této části bude kladen důraz na souhrn přehledu 

dosavadního bádaní o tématice smrti ve vybraných šlechtických 

sídlech a pohřebních kaplích v 16. a 17. století.  

Vzhledem k rozsáhlosti tématu jsem si vybrala do 

bakalářské práce čtyři objekty se zajímavým zobrazením tématiky 

smrti ve štukové, reliéfové, freskové a nástěnné výzdobě. 

Teoretickou částí s přiblížením problematiky smrti ve výtvarném 

umění se práce zabývá v první kapitole, načež na ní navazují 

přímé tematické celky pojednávající o Ars moriendi a Dance 

macabre.  

U prvních kapitol jsem čerpala hlavně z publikací Pavla 

Krále Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku
1
 a jeho 

druhou knihou mezi životem a smrtí, kde objasňuje i pocity české 

šlechty z příchodu smrti.
2
 Král uceluje fenomén smrti ve spojitosti 

s dobrým umíráním, epitafy a výtvarným uměním v Českých 

zemích. Odhaluje písemné prameny, kde se o smrti zmiňuje česká 

šlechta.  

                                                 
1
 KRÁL 2004, 12-13. 

2
 KRÁL 2002, 31-33. 
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Další neméně důležitými publikacemi jsou „Smrt a 

pohřbívání“ od Olgy Nešporové, kde vysvětluje pojem 

„Ochočené smrti“
3
 a „Každodennost renesančního aristokrata“ 

od Marie Koldinské, které přibližují vnímaní smrti v průběhu 

dějin, a právě Koldinská se v jedné kapitole věnuje fenoménu 

smrti v renesanci.
4
 Ze zahraničních autorů je stěžejním Phillipe 

Ariés s „Dějinami smrti“, jenž je první ucelenou knihou o 

podobách a vnímaní smrti, v níž mimo jiné popisuje praktiky a 

pravidla při dodržování Ars moriendi
5
. kterou jsem využila 

k teoretickému bádání společně s českými autory, které jsem 

vypsala výše.  

  Významnými odbornými knihami a články pro 

bakalářskou práci pro kapitoly o Bechyňském zámku a štukové 

výzdoby v Soudnici byly „Renesanční stavby B. Maggiho 

v Čechách a na Moravě“
6
 od Jarmily Krčálové, které se 

intenzivně věnovala v kapitole o renesanční přestavbě 

Bechyňského zámku známým architektem a v článku o štukové 

výzdobě poprvé vyjádřila hypotézu o autoru A. Melanymu 

zmíněných štuků a domněnku, že mohla dílo vytvořit i jeho dílna 

nezávisle na Melanym.
7
 Zásadním je pak článek Lejskové-

Matyášové o výzdobě a autorství soudnice, který se věnuje i 

ikonografickým námětům na štukách v místnosti.
8
 

                                                 
3
  NEŠPOROVÁ 2013, 9. 

4
  KOLDINSKÁ 2001, 175-192. 

5
  ARIÉS 2000, 32. 

6
  KRČÁLOVÁ, 1986. 

7
  KRČÁLOVÁ, 1989. 

8
  LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, 1973, 1-17. 
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U Postřelmovské hrobky jsou klíčové knihy od Vladimíra 

Březiny
9
 a Zdeňka Doubravského

10
, které se zabývají historií rodu 

Bukůvků z Bukůvky a hlavně přímo renesanční hrobkou, její 

výzdobě a částečné i ikonografii námětů. Hlubším rozborem 

ikonografie postřelmovských reliéfů se zabývá Milada Lejsková-

Matyášová ve svém článku Portrétní a náhrobní plastiky 

zemanského rodu Bukůvků na Šumpersku, jež se tomuto místu 

začala věnovat jako první z historiků.
11

 

Zásadní literaturou pro nástěnnou malbu v kapli 

Martinického paláce byly biblické citace
12

, „Prahou krok za 

krokem“ od Emanuela Pocheho, která osvětluje vznik nástěnných 

maleb inspirováním se od dobových rytin Albrechta Dürera
13

. 

Přehled historie rodu Martiniců byl převážně čerpán z knih od 

Franze Alexandra Hebera „České hrady, zámky a tvrze IV. – 

Střední Čechy“
14

 a například Aloise Kubíčka z titulu „Pražské 

paláce“, kde vysvětluje architektonické prvky budovy.
15

 

 

Nejvýznamnějším titulem pro ikonografii freskové 

výzdoby krypty v pražské Loretě je bezesporu katalog k výstavě, 

která se konala na počest nálezu makabrální tématiky v hrobce 

Loretánských donátorů. Jedná se o „Ars Moriendi – Loretánské 

krypty“ od manželů Petra a Markéty Baštových. Jedná se o 

podrobné schéma ikonografického rozboru jednotlivých 

                                                 
9
  BŘEZINA 2008. 

10
  DOUBRAVSKÝ 2006 A 2003. 

11
  LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ, 1966, 61-65. 

12
  BIBLE,  

13
  POCHE 2001. 

14
  HEBER 2012. 

15
  KUBÍČEK 1946. 
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freskových scén uvnitř krypty a následné archeologické 

výzkumy.
16

 

   

   

   

1. Teoretický popis problematiky smrti v umění 

 Význam smrti byl již od starověku velice silný. 

Provazoval se do obyčejného života lidí, kde mu byla hlavně na 

počátku novověku, přičítána větší důležitost ve výtvarném umění 

než tomu bylo například na počátku středověku.  

Nejednalo se pouze o přípravu umírajícího na smrt, ale 

hlavně seznámení člověka v průběhu jeho života se smrtí a jejím 

neodvratitelným příchodem.
17

  

 V 11. a 12. století můžeme pozorovat nové pojmenování 

pro smrt, a to „ochočená“ smrt. Jednalo se o smrt, která se stala 

očekávanou, známou a umírající zemřel normálním způsobem, 

tedy nenásilnou smrtí. Smrti se v té době lidé nemuseli obávat, 

jelikož se na ní mohli dobře připravit. „Ochočená“ smrt byla brána 

jako nevyhnutelná a postihující každého člověka, tudíž se stala 

určitou společenskou věcí. Navíc byly hřbitovy v té době 

považovány za veřejné místo, kde se protínal svět živých a 

mrtvých.
18

 

Nešporová ve své knize O smrti a pohřbívání „ochočenou“ 

smrt definuje jako smíření se se smrtí ze strany umírajícího i jeho 

                                                 
16

  BAŠTA/BAŠTOVÁ 2012. 
17

 ARIÉS 2000B, 13-17. 
18

  KRÁL 2004, 11-12. 
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okolí, tak zachování určitých zvyků a rituálů až ceremonií, které 

byly nedílnou součástí před jeho skonáním a posléze i po něm.
19

 

Od 13. století společnost postupně přetavuje svůj názor a 

smrt individualizuje. Souvislost musíme vidět v rozšíření 

křesťanství a tím spojený Poslední soud tedy soudný den, kdy je 

duše smrtelníka posouzena u Boha a Ježíše Krista, zda má nárok 

odejít do nebe či do pekla. Obavy z posledního soudu byly 

zapříčiněné tím, že se zde kladl důraz na jedince, na jeho činy a 

skutky, které vykonal na zemi a zúročení jeho hříchů a provinění. 

Proto se vyvinul nový literární žánr, čímž byly knihy Artes bene 

moriendi tedy knihy o Dobrém umírání, o kterých se dozvíme více 

v dalších kapitolách. Lidé si také pojišťovali cestu do nebes 

pravidelným docházením na mše, darováním almužen či 

schraňováním určitých zbožných předmětů a předávání určitých 

darů církvi.
20

 

Na přelomu 14. a 15. století se motiv rozkladu, který se 

vyskytoval pouze v církevní literatuře, přesunul i do lidové 

tvorby. Velká obliba scvrklých a znetvořených nahých umrlců 

požíraných červy se na náhrobcích udržela až do 16. století. Lidé 

si dávali na hroby také podobizny rozkládajících se mrtvol nebo 

takzvané dvojité portréty – jeden z mládí, druhý po smrti. Při 

myšlence na to, že se tehdejší lid sám zachycoval jako mrtvola, 

značil pokoru a víru v onen svět a uvědomoval si dočasnou 

nutnost rozkladu. Občas se objevovaly motivy škleble u umrlce, 

které symbolizovaly samotnou víru ve vzkříšení.
21

  

                                                 
19

  NEŠPOROVÁ 2013, 9. 
20

  KRÁL 2004, 12. 
21

 DELUMEAU 1998, 106-115. 
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Vrchol zobrazování smrti a úcty k ní přichází kolem 15. až 

začátkem 17. století a dokazují to rozličné makabrální výjevy 

v různých částech tehdejší Evropy a výjimkou nejsou ani České 

země.
22

 

Hojně využívaným předmětem v malbě na plátno či 

freskové byly symboly kostlivce, lebky, kostí, ze kterých mohly 

vyrůstat klasy a v neposlední řadě i například ztvárnění Adama a 

Evy se stromem poznání, jako poukaz na prvotní hřích, vyhnání 

z ráje a potrestání smrtelností od Boha, což je pro téma smrti 

zásadním zlomem, jelikož Adam s Evou přestávají být nesmrtelní 

a budou muset čelit dříve nebo později smrti jako takové. Přímo 

těmto motivům se budu věnovat v následujících kapitolách, 

aplikovat a provázat je již s vybranými šlechtickými sídly a 

kaplemi, které jsem si vybrala pro svoji práci. 

Lidé si smrt nepředstavovali jako něco záporného nebo 

špatného či jako přelom, po kterém už je jen zapomnění, protože 

střední Evropa byla v 16. – 17. století na určité výjimky 

křesťanskou tudíž se věřilo, že po smrti se duše člověka dostane 

do Království nebeského. 

Je samozřejmé, že lidé pociťovali určitou úzkost při 

pomyšlení na smrt, ale křesťanské náboženství jim umožňovalo 

věřit na posmrtný život své duše na nebesích společně s Bohem a 

Ježíšem Kristem, tudíž jejich strach byl vlastně neopodstatněný. 

Na druhou stranu nevěřili, že posmrtný život je pokračováním 

života pozemského ve smyslu toho, že něco na zemi započali a po 

smrti tu věc dokončí.
23

 Strach ze smrti měli mít jen ti, kteří celý 

                                                 
22

  KRÁL 2004, 12-13. 
23

  ARIÉS 2000A, 37. 
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život hřešili a nechovali se počestně, což znamenalo, že u 

Posledního soudu bude jejich hříšná duše navždy zatracena a 

svržena do pekla. 

Výjimkou byl strach z nemocí, hlavně ve 14. století, 

jelikož v té době postihla tehdejší Evropu obrovská katastrofa 

v podobě morových ran.
24

 Epidemie se šířila evropskými státy a 

stála za depresí i mnohých šlechticů, kteří měli obavy z nákazy 

této nemoci a zároveň propadali úzkosti z nepředvídatelné a náhlé 

smrti, protože mor byl v té době nevyléčitelný. Další překážkou 

bylo nepohřbení člověka skonaného na mor podle dlouhých a 

často i nákladných pohřebních rituálů, což bylo proti duchovním a 

náboženským myšlenkám počínajícího novověku.
25

 Strach 

z nákazy zapříčinil nové odlišné druhy pohřbívání, a to ve smyslu 

založení tzv. morových hřbitovů, kde se oběti ukládali do 

společných hrobů.
26

 

Panickému strachu ze smrti mělo zabránit i křesťanská 

výuka a křesťanská víra jako taková, protože již v okamžiku 

narození bylo předurčeno člověku také zemřít. Proto by se měl už 

od raného dětství připravovat na jistý a nevyhnutelný konec svého 

života.
27

 

Jak však poukazuje ve své publikaci Pavel Král, tak 

obzvláště šlechtici smrt vnímali spíše v negativním smyslu, ač 

církev v tomto kázala jinak. Hlavním aspektem, proč smrt nebyla 

vnímána pozitivně, byl i smutek z posledního rozloučení s 

rodinou, přáteli a také svým majetkem, což někteří šlechtici brali 

                                                 
24

  NEŠPOROVÁ 2013, 12. 
25

  KOLDINSKÁ 2001, 146-147. 
26

  JÖCKLE 2000, 13. 
27

  KRÁL 2004, 55. 
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velmi těžce.
28

 Nemůžeme tedy jednoznačně říci, zda se smrti na 

počátku novověku nebál nikdo. Musíme zhodnotit a vzít v úvahu 

určitou individualitu každého jedince v té době i se společenským 

statusem. Jinak mohl příchod smrti vnímat obyčejný poddaný a 

jinak mohl přemýšlet o svém konci významný šlechtic. 

Společnost v renesančním období si představovala 

okamžik své smrti jako něco neočekáváného, náhlého a 

nepředvídatelného, co je jen v rukou Boha, jelikož on měl dar 

lidský život dávat, ale také i brát. Z dochovaných závětí vyplývá, 

že šlechtici smrt přirovnávali ke střihu pomyslnými nůžkami. 

Právě proto, že smrt byla něčím nepředvídatelným a mohla udeřit 

v jakýkoliv čas, kladl se důraz na připravenost na tento náhlý 

čas.
29

  

 

1.1. Historie Ars Moriendi 

Literární počin Dobrého umírání vznikl v 15. století 

především rozšířením tiskem z dřevořezů, při kterých mohli věřící 

a hlavně laici v klidu domova sami rozjímat. Dřevořezy vycházeli 

v knihách, které se nazvali Ars bene moriendi, které učily, jak 

šťastně zemřít. Každou stránku zdobila ilustrace pro ty, kteří 

neuměli číst, aby mohli pochopit smysl psaného textu stejně 

dobře, jako čtenář samotný. Lid zde mohl rozjímat nad tématikou 

Ukřižování a dalšími záležitostmi týkající se nebes, Boha a Ježíše 

Krista a i nad zemskými věcmi, jako byl jejich majetek, rodina či 

pozemek. První zamyšlení bylo bráno jako dobré umírání to druhé 

jako špatné, protože zemskými statky nás svádí k hříchu samotný 

                                                 
28

 KRÁL 2002, 31-33. 
29

 KRÁL 2002, 35. 
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Ďábel. Hlavním aspektem knih, však mělo být připomenutí, že 

člověk, který umírá, by měl být se svým koncem na pozemském 

světě smířený.
30

 

První výskyt knih s tématikou artes bene moriendi začíná 

již ve středověku, u kterých většinou nalezneme sadu dřevořezů. 

Ty měly vzdělat i pouhým okem negramotný lid.
31

 Byla zde 

sepsána pětice pokušení, které ďábel staví do cesty umírajícímu 

(pochyby ve víře, zoufalství z hříchu, lpění na pozemských 

statcích, zoufalství nad vlastním utrpením a vychloubání se 

ctnostmi). I další texty připomínaly, že člověk nikdy nesmí 

zapomínat na smrt, poslední soud, nebe a peklo.
32

 

Sepsáno bylo několik nábožensko-moralistických spisů 

s příznačným názvem „o čtyřech posledních věcech člověka“, 

které vyšly i v českých zemích v první polovině 16. a první 

polovině 17. století hned v několika nákladech.
33

 Jedním z nich je 

i knižní dílo kněze Františka Kostera, vytvořené již pomocí 

tiskařského stroje v roce 1606 v Olomouci. Kostera ve své 

publikaci popisuje, že strach ze smrti je bezpředmětný a špatný a 

zamezuje člověku smířit se se svým koncem na zemi: “Nebo 

jestliže se samým připomínáním smrti hrozíme, jestli se mrtvým 

nemilejšího tovaryše a nejlibějších rodičův děsíme, jestli se sami 

s samým truplem neb mrtvým tělem přes noc bydleti štítíme, což 

bude, když k nám smrt, která nás v jiném tak hrubě děsí, samá 

přikročí?“
34

 

                                                 
30

  DINZELBACHER 2004, 29. 
31

  KRÁL 2004, 62. 
32

       HUIZINGA 1999, 242-243. 
33

  KRÁL 2004, 43. 
34

  KOSTER 1606, 17. 
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Italský text z roku 1490 ukazuje jak bezprostřední a 

přirozené bylo přímé rozpoznání blížící se smrti, jak bytostně cizí 

bylo zázračnosti a ostatně i křesťanské víře. Příběh se odehrává 

v renesančním Spoletu a hlavní hrdinkou je mladá dívka, která 

byla krásná a ráda si užívala světských radovánek, jenže jednoho 

dne onemocněla. Navzdory dnešnímu převládajícímu názoru, že 

smíření se smrtí je něco špatného či dokonce zrůdného. Tato 

mladá dívka v předznamení, že smrt je na blízku se nechala obléct 

do svatebních šatů a očekávala příchod smrti tím, že ji neodmítala, 

ale naopak prostřednictvím Boha ji přijala.
35

 

Právě v této předtuše blízkého konce činili umírající určitá 

opatření. Jakmile umírající zaujme předepsanou polohu, jak ležet 

atd., začíná tím, že si vzpomene zdrženlivě na nejdůležitější 

okamžiky, věci a bytosti ve svém životě, které miloval. Již v tento 

okamžik nabírá obřad slavnostní povahu, kterou církev uzákonila 

do podoby svátosti, což je vyznání víry, poslední zpověď, 

odpuštění pozůstalým, zbožná ustanovení, kterými se mají řídit, 

poručení duše Bohu a volba umístění hrobu umírajícího.
36

  

Po poslední modlitbě zbývalo jen čekání na smrt, která 

nebyla již daleko.
37

  Jakmile se umírající rozloučí se světem, 

vkládá svoji duši Bohu k Poslednímu soudu. 
38

 Lidská duše totiž 

nemůže zemřít společně s tělem, které se po smrti člověka 

s pomocí přírodních činitelů rozloží, ale je oddělena od těla a 

                                                 
35

 ARIÉS 2000A, 20-21 
36

 ARIÉS 2000, 32. 
37

  ARIÉS 2000, 27. 
38

  ARIÉS 2000, 31. 
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souzena Ježíšem Kristem, který vyřkne ortel, zda půjde do nebe či 

pekla.
39

 

Právě při posledních okamžicích umírajícího se například 

neslušelo sepisovat závěť. Ta měla být již sepsána před smrtí a ve 

zdraví, aby se zamezilo zbytečnému rozptýlení na smrtelné 

posteli. Tento fakt mohl ovlivnit souboj duše umírajícího člověka, 

protože se neslušelo zabývat se světskými záležitostmi ve 

společnosti smrti a Boha. Vše mělo spojitost s praktikami tzv. 

Dobrého umírání.
40

 

V rámci křesťanského učení o nesmrtelnosti duše 

znamenal podle sepisovatelů závětí lidský život jen pouhou 

předehrou a přípravou na život věčný. Člověku byl život pouze 

zapůjčen a v den své smrti ho Bůh bude požadovat nazpět. Při 

narození člověka bylo vlastně už rozhodnuto o jeho osudu, a proto 

by měl začít s přípravami v tomto okamžiku na nevyhnutelnou 

smrt.  

Pravidlem se stalo to, že lidé měli správně zemřít na lůžku, 

protože tak si právě představovali smrt v renesančním smýšlení, 

jelikož náhlá smrt byla především velice obávaná. I lidé, co 

onemocněli nebo byli zraněni na bojištích či turnajích se snažili 

dostát smrti na lůžku, jelikož to patřilo k dobrým mravům tehdejší 

společnosti a tehdejšímu společenského smýšlení. 
41

  

Každý dobrý křesťan ať už se jednalo o katolíka nebo 

evangelíka se zaobíral tím, aby dostál v ideálním případě dobré či 

šťastné smrti. Marie Koldinská ve své knize správně naznačuje, že 

                                                 
39

  KRÁL 2004, 47-48. 
40

 KRÁL 2002, 39. 
41

 ARIÉS 2000, 140. 
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katolík se na smrtelné posteli vyzpovídal duchovnímu a posléze 

přijal svátost oltářní a poslední pomazání. Naproti tomu evangelík 

byl ponořen do svých modliteb za přítomnosti kněze.
42

 

V případě Petra Voka z Rožmberka a Zikmunda Bukůvky 

z Bukůvky nalézáme spojitost v jejich víře, protože oba dva byli 

věrní Jednotě Bratrské tedy reformačnímu hnutí. V opačné pozici 

stojí Jaroslav Bořita z Martinic s Kateřinou Benignou 

Lobkowiczovou, jež byli katolíci.  

Hlavním rozdílem těchto dvou vyznání bylo to, že 

protestanti nevěřili, že se po smrti duše dostane do očistce a 

následným vykoupením, což znamenalo zaplacením odpustku 

církvi, se duše dostala do věčného klidu na nebesích. Odpustky 

kritizovali největší reformátoři například Mistr Jan Hus nebo 

Martin Luther, který napsal dokonce spis „Vyvrácení očistce“, ve 

kterém tvrdí, že je očistec pouhou lží.
43

  

Ve výtvarném umění se námět očistce objevuje celkem 

vzácně a je většinou špatně odlišitelný od samotného pekla. 

Příkladem distinkce může být anděl sestupující z nebes, jež 

pomáhá vysvobodit duše z očistce.
44

 Tuto symboliku můžeme 

postřehnout v kapli Martinického paláce, kde je na nástěnné 

malbě zobrazen Poslední soud, kde se nachází anděl, který 

pomáhá duším do nebe. Zřejmě se může jednat o očistec, protože 

Martinický palác patřil ortodoxním katolíkům, kteří v očistec 

věřili. 

                                                 
42

  KOLDINSKÁ 2001, 175. 
43

  DINZELBACHER 2004, 65-66. 
44
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Dalším silným aspektem Ars bene moriendi je, že u lůžka 

stojí více lidí. Umírající nikdy nebyl sám při své poslední hodině, 

jelikož v té době byla smrt veřejnou záležitostí. U lůžka mu byla 

při posledních hodinách jeho pozemského života celá jeho rodina i 

s jeho přáteli, aby mu zpříjemnila jeho poslední chvíle na tomto 

světě. On však své příbuzné nevidí a stává se svědkem příchodu 

nadpřirozených a duchovních bytostí. Sám Alberto Tenenti se 

domnívá ve svém rozboru ikonografie ars bene moriendi, že 

umírající člověk je postaven spíše do role diváka než jako hlavní 

představitel, což by se i logicky vyjímalo zvláště, když se 

podíváme na různé dřevořezy, které se začaly objevovat kolem 14. 

století. Smrtelník je zde zobrazen většinou uprostřed. To vyvolává 

zdánlivý pocit, že je ústřední postavou na obraze tedy, že je v tzv. 

zlatém řezu. Tenenti však správně poukazuje, že umírající může 

jen nepatrně zasáhnout do zápasu dobrých a zlých mocností, kteří 

bojují o jeho smrtelnou duši. Avšak správně poznamenává, že 

tomuto boji se nelze žádným způsobem vyhnout nebo před ním 

utéct. Tuto skutečnost můžeme nalézt například na perokresbách, 

které ilustrují báseň Zrcadlo Smrti (Miroir de la mort). Pochází z 

rukopisu z roku 1460.
45

 

Smrt je zobrazována u lůžka umírajícího člověka a 

ďáblové společně s anděly svádí boj o nešťastníkovu duši. 

Většinou jsou na obrazech společně s těmito postavami 

zobrazováni také světci, kteří jsou považováni do dnešní doby za 

patrony tzv. Dobré smrti, což jsou například svatý Josef nebo 

svatá Barbora.  Hlavní postavou však zůstává na zobrazeních ars 

bene moriendi Panna Marie, která neodmyslitelně patří do této 
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plejády postav a bytostí, jelikož je považována za přímluvce u 

Boha a matkou Ježíše Krista.
46

 

Můžeme také naleznout vyobrazení, kde si Bůh či Ďábel 

čte v knize života umírajícího. Většinou jsou zasazeny do obrazu 

u nohou zemřelého u postele. Zde se dozvídají hříchy zemřelého a 

bojují navzájem o jeho bezbrannou duši.
47

 

Dalším velice důležitým poznatkem je fakt, že po celý 

středověk byla ustálená představa, že duše po smrti vychází z těla 

ústy či nosem (jako poslední dech). Už z pohanské tradice 

pramenila víra, že pokud měl člověk nějakým způsobem zničený 

či třesoucí se stín, brzy zemřel. Stín byl totiž pokládán za lidskou 

duši.
48

 

Ve výtvarném umění býval často opakován okamžik, kdy 

se anděl či ďábel ujímá duše. Ta tedy mohla být zesnulému 

vytahována z úst nebo se už na obraze vznášela nad tělem 

nebožtíka. Samotná duše mohla mít nejčastěji podobu dítěte, nebo 

malé bezpohlavní postavičky, která je odborně nazývána 

homunkula. Častým zobrazením lidské duše byla i podoba bílé 

holubice.
49

 

Čistou duši vynesl anděl na plachtě nebo holýma rukama 

do nebes, s hříšnou duší démoni sestoupili do hlubin pekla. Jediný 

člověk na pozemském světě, jehož duše nemohla tělo opustit ústy, 

byl Jidáš, protože mu jeho zrádný polibek zapečetil ústa a muselo 

mu prasknout břicho, aby se jeho hříšná duše dostala z těla. Poté 

si ji převzali pekelní démoni a odnesli k ďáblovi. Prameny se 
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rozcházejí však nad tím, jak Jidáš ukončil svůj život. Podle 

Matoušova evangelia se oběsil
50

 a podle Skutků apoštolů se zřítil 

ze skály
51

.  

Podle lidové tvořivosti a víry nesměl často člověk přijít na 

onen svět bez mystického doprovodu. Těmi se stávaly důležité 

křesťanské postavy, které pocházely ze zásvětí a nejčastěji to byl 

někdo ze světců či andělů. Propojení mezi pozemským a oním 

světem bylo učiněno prostřednictvím létání, po Jákobově žebříku, 

po cestách či mostech. Dokonce z převzatých tradic je někde 

uváděna i loď. Opakem toho hříšnou duši do pekla mohli démoni 

člověka odnést i na pekelném koni.
52

 

V západní Evropě již v 16. století začíná ústup od tisku 

Ars bene moriendi, zatímco v českých zemích kolem druhé 

poloviny 16. století a začátkem 17. století jsou knihy o dobrém 

umírání ukázkovým bestsellerem.
53

 

1.2. Historie Dance macabre 

V 16. a 17. století mezi oblíbené základní atributy smrti 

spadaly dichotomie jistoty a nejistoty, což znamenalo, že smrt je 

nevyhnutelná součást každého lidského života bez ohledu na 

společenský status. Ve výtvarném umění tento námět zastávaly 

oblíbené tance smrti neboli Dance macabre, které se těšily velké 

oblibě u šlechtických rodů.
54

  

Macabre je francouzské slovo překládané jako umrlčí a 

označují realistická vyobrazení práchnivějícího lidského těla. 
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V renesanci především převládaly odpudivé obrazy rozkladu a 

hniloby.
55

 

Tanec smrti je nekonečný kolový tanec rady střídavě 

mrtvých a živých tanečníků. Vedou jej mrtvý a jen ti tančí. 

Každou dvojici tvoří nahá, zahnívající, bezpohlavní a velice čilá 

mumie (umrlec) a muž či žena, odění podle tehdejšího 

společenského postavení a bez známek bojácnosti nebo úžasu. 

Smrt podává ruku živému, kterého chce strhnout do víru tance, ale 

který její výzvy zatím neuposlechl. Paradox je v protikladu mezi 

horlivými mrtvými a strnulými (ochromenými) živými. Posláním 

obrazů je skutečnost, že smrt si může pro člověka přijít kdykoliv a 

že jsme si před ní všichni rovni. Navíc jsou tanečníci seřazení 

podle věku a postavení v duchu soudobé společenské hierarchie.
56

 

Tuto tématiku kolem 14. a 15 století, nedlouho před 

rozkvětem Dance macabre, přednesli laickému světu žebraví 

mniši, kteří vyšli kázat z klášterů, a tím tance smrti začaly 

pronikat do širšího povědomí života ve středověku.
57

 

Námět tance s mrtvými vznikl z lidové pověry, že smrt a 

mrtví společně rejdí o půlnoci na hřbitovech.
58

  

Další inspirací tanců smrti je starodávná lidová pověra o 

reji umrlců; ti lákali živé do svého kruhu a utancovali je k smrti. 

Tento motiv najdeme např. u K. J. Erbena ve Svatební košili, nebo 

u J. W. Goetha v básni Totentanz. Za předobraz tanců smrti 

můžeme považovat francouzskou legendu O třech mrtvých a třech 

živých, v níž zetlelé mrtvoly otců varují syny před světskou 
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rozkoší biblickými slovy: „Co jste, to jsme byli! Co jsme, to 

budete!“ 
59

 

 Liší se od Artes bene moriendi tím, že umrlec či také smrt 

jinými slovy, je ústřední postavou obrazu, na rozdíl od umění 

dobré smrti, kde je zcela vypuštěn nebo se objevuje výjimečně.
60

 

Rozsáhlé nástěnné cykly s Dance macabre se od 15. století 

vyskytují na stěnách chrámových předsíní, ve vedlejších kaplích 

nebo v různých objektech na hřbitovech.
61 

Ústřední 

ikonografickou předlohou se staly nástěnné malby z pařížského 

hřbitova Neviňátek z roku 1424. I když se dílo nedochovalo, pro 

naši představu máme o jeho vzezření zprávy z dřevořezů 

otištěných v práci Guyota Marchanta publikované v roce 1485. 

Malby byly doplněny textem, který se také dochoval tímto 

způsobem. Bohužel autor nástěnných fresek je neznámý. Dodnes 

se v evropském kontextu výtvarného umění podařilo uchovat 

celkem 80 tanců mrtvých a tanců Smrti (v tomto případě je průvod 

živých veden Smrtí) z 15. – 16. století, a to v podobě fresek, soch, 

tapisérií či vitráží. Největší hojnost tohoto tématu byla ve Francii 

a Německu. Původně tance mrtvých zachycovaly jen muže, 

Marchant však v roce 1486 vydal i ryze ženský tanec, což bylo 

něco nad poměry tehdejší společnosti a vyvolávalo šokující 

konverzaci o tomto počinu. Starší verze byly tvořeny ve formě 

průvodu, později se začíná objevovat tanec v kruhu.
62 

 V Českých zemích se tance smrti začínaly vyskytovat až 

na počátku 17. století. Toto zdržení bylo zapříčiněno husitskými 
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válkami, jelikož válka zapříčinila určité zdržení od kulturních a 

společenských vlivů. Smyslem tanců mrtvých byl slib rovnosti, 

ovšem až v posmrtném životě. Na pozemském světě se vyhýbaly 

sebemenšímu narušení daného řádu.
63

  

                                                 
63

 DELUMEAU 1998, 96-97. 



 

27 

 

2. Bechyňský zámek  

2.1. Historie Bechyňského zámku a rodové državy 

 

Nesčetné archeologické průzkumy dokazují, že Bechyně 

byla osídlena Slovany zřejmě na přelomu 9. a 10. století, kteří zde 

vybudovali slovanské hradisko. Dokazuje to archeologický 

výzkum, který objevil pozůstatky hliněných nádob. Spadají 

především díky svému tvaru a zdobnosti ke konci roku 1000 

našeho letopočtu.
64

 

Kronikář Kosmas hovořil o Bechyni, jako o jednom 

z důležitých krajových center slovanských Čech. Tento písemný 

počin ale zpochybňují někteří historičtí kritici.
65

 

V rozmezí 11. až 12. století je bohužel známo velice málo 

informací o pokračování osídlení tohoto místa. Jediné potvrzení 

máme o tom, že se Bechyně jako celek předala do državy 

pražských biskupů v polovině 12. století a vzniklo zde roku 1167 

arcijáhenství v té době pro celé jižní Čechy.
66

  Tato rozsáhlá 

država vydržela pod církevní správou až do 13. století.
67

 

Vláda Přemysla Otakara II. přinesla obrovský územní 

rozmach českého království.
68

 Změny ve společenském a 

politickém spektru této doby zapříčinily zájem tehdejšího 

panovníka české země Přemysla Otakara II. 
69
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Oporou vladařské moci se měly stát pevné a nedobytné 

hrady, které byly postupně přestavovány a rozšiřovány. Jedním 

z nich byl i Bechyňský hrad.
70

 

Šlo zcela jasně o utvrzení královské moci v jižní oblasti 

Čech a odstřihnutí velmi mocného šlechtického rodu Vítkovců od 

nekalých praktik, které by mohly vést k propuknutí vzpoury proti 

králi samotnému. Tento důvod proto vedl k výměně statků 

pražského biskupství, což byla právě Bechyně.
71

  

K tomuto aktu slouží dodnes listina potvrzující obchodní 

jednání mezi církví a panovníkem a je datovaná k 3. srpnu 1268. 

Můžeme z ní vyčíst, jaké obce byly Přemyslu Otakaru II předány. 

Bohužel přímo o hoře Bechyni je zmínka až v listině z roku 1295, 

což je však vzhledem k historickým událostem moc pozdě 

k provedení obchodu. Proto se oficiální datace udává rokem 

1268.
72

 

Je zcela očividné, že ještě před výměnou mezi církví a 

panovníkem bylo na Bechyňském ostrohu postaveno hradisko 

z dob slovanských, které zjevně již nevyhovovalo podmínkám 

k obývání, a proto v roce 1268 začal Přemysl Otakar II. stavět na 

bývalém hradišti středověký hrad.
73

 On sám patřil nepochybně 

k velkým zakladatelům a stavebníkům ve střední Evropě ve 13. 

století.
74

 

Panovník tak získal Bechyni i s okolními vesnicemi od 

pražského biskupa Jana III. V nynějším zámeckém areálu po 
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rozsáhlém zásahu přestavby v období renesance, můžeme 

pozorovat zbytky raně gotické stavby.
75

 

Kamenný hrad měl před sebou vybudovaný příčný příkop 

s rozsáhlým předhradím, jenž tu zůstal jako pozůstatek 

slovanského sídliště. Na východě byl vystavěn románský kostel 

sv. Jiří, který se nedochoval.
76

 Byl zbořen v roce 1814 podle 

spisovatele Arnošta Chleboráda.
77

 

V předhradí můžeme dodnes nalézt pozdně gotickou sýpku 

vystavěnou na konci 15. století, která byla později následně 

několikrát upravována. Dále je zde původně pozdně gotická 

brána, jež patřila k hradnímu opevnění. Ta byla také několikrát 

v průběhu staletí přeměňována a v 19. století byla rozšířena.
78

 

Roku 1323 dostalo město Bechyně nové opevnění.  Karel 

Kuča ve své knize píše:“ Ostroh byl na severní straně přeťat 

mírně obloukovou fortifikační linií, tvořen zdí s deseti 

pozoruhodnými pětibokými baštami (dochovány) s brázděnými 

ochozy v podstřeší, obrácenými špicemi proti vstupní šíji. Střední 

bránu zesilovaly dvě obdobně řešené postranní dveře. Na západní 

straně byla zeď zesílena půlválcovou baštou. Jihozápadně od 

kostela stála druhá městská brána na cestě do úvozu dolů okolo 

hradu a k mostu přes Lužnici. Hradební zdi existovaly i na 

východní straně města, nad řekou, kde vznikla fortna. Příčnou 

fortifikační linií byl chráněn i vstup do hradu. (..)“ 
79

 

                                                 
75

 KUTHAN 1975, 35. 
76

 MENCLOVÁ 1976, 329. 
77

 CHLEBORÁD 1928, 162. 
78

 KUČA 1999, 63. 
79

 KUČA 1999, 64. 



 

30 

Gotický hrad měl vystavěnou věž, kterou roku 1580 nechal 

zbořit B. Maggi. Neví se však, kde přesně se nalézala, ale 

předpokládá se, že to bylo v prostoru druhého předhradí. Tam 

Baltassare Maggi následně postavil zámecká křídla. 
80

 

Dnešní výzdoba vnější fasády z pohledu od vstupní brány 

zámku je členěná lunetová římsa, sgrafitová rustika a iluzivní 

rámy kolem okenic vstupního průčelí Bechyňského zámku.
81

 

 Bechyně byla od dob Přemysla Otakara II. v područí 

panovnické moci. Roku 1323 byla povýšena na město a to za 

vlády Jana Lucemburského, kterému patřila až do roku 1340, 

protože kvůli nedostatku financí ji odprodal pánům ze Šternberka. 

Ti se však na Bechyni nepobývali tak často.
82

 

 Roku 1414 se podařilo Bechyňský hrad získat Jindřichu 

Leflovi z Katan. Od té doby se jeho rod začne označovat 

přízviskem Bechinie, což v překladu znamená Bechyně. Sám 

Jindřich se pohyboval na dvoře Karla IV. a i díky tomu byl velmi 

vlivným členem Korunní rady. Padl v bitvě na Vyšehradě roku 

1420 a majetek i s Bechyní převzali jeho dva synové. Během 

Husitských válek byla však Bechyně několikrát napadena. Po 

husitských válkách se ujal správy nad městem Jan Bechyně 

z Lažan, který nechal mimo jiné opravit a rozšířit hrad a poskytl 

měšťanům města práva a svobody z minulé doby. 
83

 

 Další velmi příznivou etapou Bechyně a Bechyňského 

hradu bylo, když je opět převzali do svého majetku dva páni ze 

Šternberka. Mladší Zdeslav potvrdil zde znovu stará privilegia a 
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obnovil františkánský klášter. Po smrti dalšího Šternberka a to 

Ladislava byl hrad i s městem prodán pánům ze Švamberka. Tento 

mocný rod byl jeden z nejstarších rodů v Českých zemích. 

V období kdy páni ze Švamberka vlastnili panství Bechyně, 

proběhlo na hradě přestavby do již typických renesančních podob. 

V první polovině 16. století bylo Bechyňské panství na svém 

pomyslném vrcholu. 
84

 

 Nejslavnější érou však nepochybně je odkoupení Bechyně 

Petrem Vokem z Rožmberka roku 1569 od Jindřicha staršího ze 

Švamberka. Mladý Rožmberk dal Bechyni punc šlechtického 

města a dokázal hrad přestavět podle svých renesančních 

myšlenek. 
85

 

 Kvůli tíživosti dluhů odprodal poslední Rožmberk město i 

s již renesančním zámkem pánům ze Šternberka, kteří jej začali 

vlastnit už po třetí ve své historii. 
86

 

 Poslední Jan Josef Šternberk tragicky utonul i s rodinou 

při návratu z Říma a jediný kdo zbyl jako právoplatný dědic 

bechyňské větve rodu, byla starší dcera Marie Terezie. Ta se 

později provdala za Jana Leopolda z Paaru a tím převzal tento rod 

roku 1700 otěže nad správou bechyňského majetku. 
87

 Rod Paarů 

držel Bechyni až do roku 1948, kdy byl díky socialistickým 

myšlenkám znárodněn.
88

 

Paarové na Bechyni udělali klasicistní úpravy zámku. 

V šedesátých letech 18. století přetvářeli zámek ke svému 
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vlastnímu obrazu. Asi za největší zásah se dá považovat, zboření 

starší části jižního křídla s kaplí sv. Ludmily. Později v roce 1776 

v předzámčí postavili novou jízdárnu. Nedílnou součástí 

přestavby bylo i vymizení detailů renesanční architektury, jako 

byly profily říms a ostění oken.
89

 

Od roku 1569 bylo Bechyňské panství prodáno Petru 

Vokovi z Rožmberka. Petr Vok byl nejmladší syn Jošta III. 

z Rožmberka a jeho ženy Anny Rožmberské z Roggendorfu. Jeho 

osud byl podtrhnut tím, že byl druhorozeným šlechtickým 

potomkem. Vzdělání dostál jen v určitých mezích a nemohl se ani 

vydat k zářné politické kariéře. 
90

 

 Dočasným karambolem byla i rozepře mezi strýcem 

Petrem V. a matky Petra Voka Anny z Roggendorfu. Po smrti 

svého manžela Jošta III. totiž musela opustit českokrumlovskou 

rezidenci Rožmberků a děti musela nechat v poručnictví svému 

švagrovi. Ty později byly svěřeny do péče Anně Rožmberské 

z Hradce, kde Petr Vok vyrůstal v převaze žen, kterým později rád 

podlehl. Tím se i utvrdilo pouto s větví mocného rodu Vítkovců, 

což v budoucnu bylo považováno za dobrý tah. 
91

 

 Od šedesátých let 16. století již mladý Vok začal 

upřednostňovat zábavu a své osobní záliby nad povinnostmi 

společenského života u dvora. Zájmy rodu totiž řídil jeho starší 

bratr Vilém, takže Petru Vokovi nebránilo nic v novověkých 

radovánkách. V březnu roku 1565 mu Vilém postoupil tři ze 

svých panství, aby si mohl vytvořit své vlastní sídlo a příjem. 
92
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 Tímto krokem se Petr Vok z Rožmberka osamostatnil od 

svého staršího bratra a žil si svůj šlechtický život podle svého 

uvážení. Teprve koupí Bechyňského hradu s okolními osadami 

mu poskytlo dobrou příležitost k tomu, vybudovat právoplatné 

velmožské sídlo. To pro Bechyňské panství znamená dobu 

rozkvětu, jelikož Petr Vok na svých cestách po Evropě a různých 

královských dvorech nasbíral mnoho kulturních znalostí a projevil 

zájem o nizozemskou renesanci.
93

 

Mladší Rožmberk se po pijáckých eskapádách konečně 

začal zajímat o veřejné dění a dokonce se začal účastnit krajských 

sjezdů. Byl i v úřadu jednoho z hejtmanů Bechyňského kraje. Asi 

největším krokem pro něj byl sňatek s teprve čtrnáctiletou 

Kateřinou z Ludanic, která pocházela z moravského rodu 

oddaného víře českobratrské.
94

 

Kateřin zapůsobila svým náboženským přesvědčením na 

manžela a on se postavil na stranu bratrské církve.
95

 

Ačkoliv Petr Vok byl protestantem, nesnažil se potlačovat 

katolickou víru na svém panství, čímž projevoval dostatečnou 

velkorysost obyvatelstvu.
96

 

 Smlouva z 26. dubna 1581 zavazuje dohodu mezi Petrem 

Vokem z Rožmberka a Baltassarem Magginim z Arogna 

rozsáhlou renesanční přestavbu. Podle mnohatisícových výdajů od 

roku 1582 můžeme pozorovat, že práce byly velice rozsáhlé. 
97
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 Podle dobových záznamů byla jednotlivá patra a křídla 

zámku vybudována postupně. Architektonickým počinem B. 

Maggiho na Bechyňském zámku bylo zvýšení celého patra nad 

starým palácem, přestavba druhého křídla směrem k řece (zřídil 

zde kuchyni) a přístavba vlašského krbu v jedné z místností 

zámku[1].
98

 

Baldassare Maggi vytvořil na Bechyni koncept 

pravoúhlého bloku s obdélným nádvořím jako krumlovským 

jezuitům; působí strouhou hmotou, zvýrazněnou ještě imitovanou 

rustikou, kterou porušují jen osy oken. Do toho horizontálně 

rozložitého kubusu zaplňovala vertikální akcent věž ve střeše nad 

rustikovaným vchodem do zámků z monumentálních kvádrů, 

taktéž masivní, hladká ale se složitou konstrukcí báně o třech 

odstupňovaných jednotkách. 
99

 

Domněnky vedou badatele k tomu, že v roce 1584 již byla 

postavena věž v průčelí zámků, jelikož se dochovala listina 

obsahující zprávu o objednání zvonů k hodinám od slavného 

mistra Brikcího z Cimperka, což byl zvonař na Novém Městě 

pražském.
100

 

Malířské práce se odvíjely ve vstupním průčelí, kde mistři 

vyvedli iluzivní obrazce, které jsou z části z vredemanovských 

předloh. Okna a nádvorní fasády jsou zdobeny v několika fázích 

složitou soustavou těchto obrazců. Jednu ze soustav tvoří figurální 

scény, jaké znalo jihozápadní Německo, a na protější straně je 

manýristický konfigurace kombinovaná obřími nikami, ze sloupu 

zastupující plastiku a lidské postavy. Malby vytvořili Antonius 
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Valter a Bartoloměj Beránek, kteří tak dodali zámku punc 

manýrismu.
101

 

2.2. Štuková výzdoba v Soudnici s prvky smrti  

 Jelikož se Petr Vok na popud své manželky Kateřiny 

přiklonil k víře Jednoty bratrské, bylo očekávané, že se tento fakt 

odrazí na štukově výzdobě valené klenby s výsečemi, které se 

nazývá Soudnice. Místnost je rozměrově tvořená 5,5 x 4, 5m[2]. 

Na zámku jí nalezneme v prvním patře severního traktu. 

Novodobí historici však pochybují o aktuálním názvu místnosti, 

protože ikonografie výzdoby se orientuje spíše na náboženské 

motivy, což umisťuje funkci místnosti do pozadí.
102

 Vokova 

ložnice má lunetovou klenbou, přičemž jednotlivá pole obkreslují 

pásy perlovců a vejcovců. Středová klenba je utvořena do třech 

obdélných polí s výjevy zatímco krajní pole mají kolem štukové 

vavřínové listy v pomyslném věnci.  

 Pokud budeme vycházet z plánů zámku, zjistíme, že 

blízko soudnice byly pokoje zámecké paní Kateřiny, tedy navádí 

nás to k myšlence, že místnost plnila ryze soukromou funkčnost. 

Je pravděpodobné, že název byl odvozen ze štukových motivů 

inspirovaným Posledním soudem, avšak D. Menclová společně 

s V. V. Štěchem popisují ženské postavy na štukách jako 

alegorické, antické nebo biblicky laděné.
103

  

 Jednou z inspirací ideového programu se stalo osobní 

Rožmberkovo heslo Memento mori. S tímto heslem souzní téma 

tzv. psychomachie, vítězství Ctností coby alegorických ženských 

postav nad muži představujících Neřesti. Do Vokových představ 
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výzdoby zapadají rovněž štukové emblematické motivy 

inspirované biblickými citáty. V emblematických výjevech na 

zrcadle klenby a v jejích cviklech se odráží autorova inspirace 

knihou Emblemes ou devises chrestiennes, která byla poprvé 

vydána v Lyonu roku 1751.
104

 Jedná se o unikátní titul, který je 

první s duchovně emblematickou tématikou a vůbec jednou 

z mála knih, ve které nalezneme hugenotské zaměření, protože 

emblematika byla výhradní záležitostí katolické víry. Autorkou 

knihy je francouzská hugenotská básnířka Georgette de 

Montenay, která působila na dvoře navarrské královny Jeanne III. 

v roli dvorní dámy. Důležitou součástí knihy je obrazová příloha, 

jejímž autorem byl Francouz Pierre II. Woeiriot de Bouzey, 

pracující jako mědirytec, dřevorytec a cizelér. Mědiryty jsou, ale 

starší než samotná kniha, byly vytvořeny již roku 1567.
105

 Je 

zřejmé, že si Petr Vok štukový strop neobjednal náhodou a byl 

s touto problematikou dobře seznámen, protože byla tato kniha 

nalezena v jeho dobových sbírkách.
106

 

 Autorem byl zřejmě Antonio Melana, který tvořil také pro 

zámek Kratochvíle. Nápadná podobnost tento fakt dosvědčuje a 

stejnou teorii měla i M. Lejsková-Matyášová. Podle jejího bádání 

jsou štuky, co do kvality, odlišně zpracované. Zatím-co na 

Kratochvíli najdeme jak vysoce kvalitní práci, tak i méně kvalitní 

provedení. Způsobeno to mohlo být právě zásahem samotného 

mistra Antonia Melanyho. Bechyně je na rozdíl od Kratochvíle 

provedena zdárnou střední cestou na této pomyslné křivce kvality. 

Shodně s kratochvílskou výzdobou se také jeví podobné letopočty, 
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do kterých jsou bechyňské cykly datovány a to kolem roku 1590. 

107
 

 Můžeme se tedy domnívat jako J. Krčálová, že Antonio 

Melana mohl ze své dílny vyslat svého pomocníka, který štuky 

vytvořil možná i za pomoci samotného mistra. Navíc podle verze 

právě J. Krčálové je autorem člověk, který vytvořil výzdobu 

v kostele na Kratochvíli.
108

 

 Pokud si dobře prohlédneme strop Soudnice, zjistíme, že 

zde lze najít několik zajímavých výjevů smrti. Nejdříve však 

musíme pochopit celkový význam výzdoby. 

 Ve středové klenbě uprostřed je zobrazena ženská postava 

v antickém ošacení, držící v rozpřažených pažích po dvou 

zkřížených loučích[3]. Postava je v dynamickém nakročení a nad 

hlavou v kartuši je napsáno latinsky Vigilate – „Bděte“. Žena 

svými pochodněmi probouzí spící dvojice po obou stranách.
109

 

Jedná se o 51. emblém z knihy od hugenotské básnířky[4]
110

 a 

scéna se vztahuje k novozákonnímu textu. Jedná se o verš 42 

v kapitole dvacáté čtvrté, kde Ježíš svým učedníkům předesílá, jak 

bude vypadat Soudný den a konec světa. Zmiňuje se, aby lidé 

bděli, protože nikdy neví, kdy přijde opět na pozemský svět.
111

 

Zřejmě k tomuto epigramu byl inspirací i následující příběh o 

deseti družičkách a ženichovi, který připomíná, že pokud něco 

zanedbáme, na konci na to doplatíme.
112
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 V obdélném pásu středové klenby pod prostředním 

výjevem, nalezneme letícího anděla[5]. Poznáme jej podle 

typických cherubínských křídel. Je opět oblečen do antického 

ošacení a hraje na dechový nástroj – trubku. Pod andělem se vine 

a protíná trubku páska s latinským  heslem Venite – „Pojďte“. 

Inspirací mu byl 99. emblém a znázorňuje Anděla[6], který 

v soudný den shromáždí mrtvá těla od východu po západ. Opět je 

to z novozákonního textu, a to z evangelia podle Matouše.
113

 

Pouze však z knihy od hugenotské básnířky se dozvíme 

z latinského příspěvku, že své věrné shromáždí od východu po 

západ.
114

 Kolem Anděla jsou ještě čtyři hlavy, každá v jednom 

rohu oválného vavřínového věnce. Podle emblému jde o čtyři 

větry, které Kristus vyzve mocným hlasem, aby mu přivály ze 

všech světových stran vyvolené při Posledním soudu.
115

 

 Ve třetím pásu středové klenby v nejvyšším oválném poli 

je vyštukován stařec společně s kostlivcem, který mu pomáhá 

vyjít ze zeměkoule a snaží se chytit ruce mužské postavě, která je 

má sepnuté v modlícím gestu[7]. Ze starce je cítit pokora a 

smíření s tím, že jej čekají poslední nedlouhé chvíle na 

pozemském světě a dovedení jeho duše ke spáse. Napravo od něj, 

vidíme sloupový chrám.
116

 Nad hlavami se jim v kartuši zjevuje 

nápis Desiredans dissolvi. Doslovně přeloženo to znamená 

„Toužit po vypuštění, opuštění“ a vztahuje se ke slovům sv. Petra, 
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který v tom spatřoval touhu již opustit pozemský svět a odejít na 

věčnost za svým Pánem na nebesa. 
117

  

Kostlivec je v ikonografii brán za symbol smrti. Většinou 

je zobrazen s kosou nebo přesýpacími hodinami, jako upozornění, 

že život je pomíjivý a na jeho konci nás čeká neodvratitelná 

smrt.
118

 V tomto případě je kostlivec jen v roli prostředníka, kdy 

pomáhá zemřelému projít z pozemského světa, naznačeného 

zeměkoulí, do světa po skonání.  

Tento štukový námět jasně dokazuje, že se dřívější 

společnost snažila nezapomínat na svůj neodvratitelný skon 

v hesle mementa mori a prožít život ctnostně bez hříchů. 89. 

epigram z francouzské knihy také odkazuje k tomu[8], že pro duši 

bez hříchu je slastné zemřít a nic není tak krásné, než v království 

nebeském společně s Ježíšem Kristem se dívat na své pohřebené 

tělo na pozemském světě. 
119

 

 Klenba se dále sdružuje do cviklů. Pod výjevem starce a 

kostlivce se nachází opět námět se symbolikou odkazující na smrt 

a věčný život. Jedná se o kosti, ze kterých vyrůstají jednotlivé 

klasy obilí. Nad nimi nalezneme latinský text Spes altera vitae[9]. 

Nabádá k tomu, že i po smrti máme naději na další či nový život. 

Pšeničné klasy symbolizují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kosti, 

jako ikonografický prvek, jsou považovány za jediný pozemský 

odkaz zemřelých, protože tkáně člověka se sice obrátily v prach, 
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avšak kosti za příznivých podmínek vydrží v půdě po tisíciletí a 

po posledním soudu se opět seskládají a pokryjí masem.
120

  

Dále je zmiňuje i Jan ve svém evangeliu, kde Kristus 

hlásá, že z klasového zrna vyvstává nový život.
121

 Tento výjev 

však nepochází z knihy Emblemes ou devises chrestiennes, ale 

z titulu Devises heroiques od Clauda Paradina. Paradin byl 

kanovník kolegiátního kostela v Beaujeu v Lyonu. Jeho literární 

repertoár je vcelku malý, kromě knihy Devises heroiques sepsal 

pouze další dvě. Kniha byla poprvé vydána roku 1551 a v roce 

1557 se dočkala druhého rozšířeného vydání.
122

 

Výjev je určitým koloběhem života a smrti, protože 

klas[10] je brán symbolicky jako život a kosti jsou 

ikonografickým koncem tedy smrtí. Ovšem propojením těchto 

dvou symbolů nám vznikne jakýsi kruh, který se však zastavuje u 

vzkříšené duše a poukazuje, že i po smrti je naděje na nový život 

na nebesích u Pána.
123

  

 Pod troubícím andělem se nachází vyobrazení zřejmě 

mršiny koně, nad kterou se slétávají dravci, v tomto případě 

mrchožrouti[11]. Dva z nich vyklovávají tlející maso přímo na 

mrtvole a další dva se k hostině chystají. Nad nimi se nalézá 

feston s latinským nápisem Speculum Fidele – doslova přeloženo 

jako „Věrné zrcadlo“. Inspirace vychází opět z knihy od Georgette 

de Montenay ze 44. epigramu[12]. Navíc epigram přesně kopíruje 

                                                 
120

 BIEDERMANN 2008, 156. 
121

 J 14, 24. 
122

 http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/books.php?id=FPAb , vyhledáno dne 26. 

3. 2016. 
123

 http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FPAb182 , vyhledáno 

dne 26. 3. 2016. 

http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/books.php?id=FPAb
http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FPAb182


 

41 

verš 28 z dvacáté čtvrté kapitoly Matoušova evangelia.
124

 Supi či 

orlové jsou zde ikonograficky bráni jako skupina věřících, kteří se 

shromáždili kolem mrtvého, v tomto případě kolem Ježíše Krista, 

který poté vstane z mrtvých. I Lukáš ve svém evangeliu sděluje 

výrok Ježíše: Řekl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“
125

 

Faktem zůstává, že pro věřícího člověka je mrtvé tělo 

bezpředmětné, ale živé tělo nebo živá duše v tomto případě 

vzkříšené tělo či duše, má pro křesťana obrovskou cenu pro další 

život na nebesích. Je to nejvyšší úděl, kterého chtějí všichni 

dosáhnout.  Zavádějící se zde může zdát nápis nad festonem. 

Pokud si však dobře přeložíme 44. epigram z francouzského 

jazyka, zjistíme, že se zde odkazuje na dobré zrcadlo, které má 

posloužit zapáleným srdcím správných křesťanů a ne těm, kteří si 

na ně jen hrají a jsou falešní věřící.
126

 

2.3. Petr Vok v řádu lebky 

Štuková výzdoba Soudnice na Bechyňském zámku je 

zřejmě ikonograficky svázána také s řádem lebky, kterou zřejmě 

založil sám Petr Vok z Rožmberka, jelikož se zde provazují 

aspekty „mementa mori“ a biblické tématiky, která odkazuje na 

smrt a její dobové chápání. 

 Z dobových záznamů víme, že řád lebky zřejmě opravdu 

existoval, což dokládá smuteční řeč seniora jednoty bratrské 

Matěje Cyruse na pohřbu Petra Voka. Zmiňuje se: “I to sluší 

věděti, že pán tento proto, aby moudře, opatrně a křesťansky živ 

byl a na smrt ustavičně pamatoval, hlavu umrlčí vždy na prkýnku 

                                                 
124

 MT 24, 28. 
125

 L 17, 37. 
126

 http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FMOb044 , vyhledáno 

dne 26. 3. 2016. 

http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FMOb044


 

42 

obzvláštním vyvýšeným nad svým stolečkem v pokoji míval a 

tovaryšství s hlavičkou umrlčí zlatou z osmi dukátů nařídil, kteréž 

na hrdle nosil s nápisem na jedné straně „Memento mori“ a 

druhé „Cogita aeternitatem!“ A to rozdával dobrým svým pánům 

přátelům, paním a pannám, dav na to zvláštní registřík 

k zapisování týchž osob udělati.“
127

 

 Zlaté odznaky byly zhotoveny na popud Petra Voka u 

císařského zlatníka Herzoga van Bein roku 1609. Dohromady za 

ně vyplácí proslulému zlatníkovi v Praze 5045 grošů a jeden 

denár. Po smrti Petra Voka převzal funkci hlavního velmistra řádu 

Lebky Jan Jiří ze Švamberka, který se stal dědicem rožmberského 

bohatství.
128

 

 K debatě o řádu Lebky také přispívají dva obrazy, na 

kterých je vyobrazen Petr Vok z Rožmberka již v pokročilém 

věku, ale s hlavním a ústředním motivem řádu lebky, a to se 

zlatou umrlčí hlavičkou pověšenou na jeho hrudi.  

Starší z obrazů byl zřejmě namalován po roce 1608[13]. 

Datace se může ale posunout kvůli ošacení konšelů a purkmistra, 

které je typické pro první třetinu 17. století.
 129

 Obraz představuje 

v životní velikosti Petra Voka, který stojí a drží v ruce velkou 

rožmberskou jezdeckou pečeť. U pečeti se nachází listina 

s názvem „Privilegia des marcrhts hochenfvrth 1608“ dokazující 

rozšířená privilegia pro tehdy městys Vyšší Brod. Listina se 

nalézá na stole s ubrusem, kde je vyšit erb rožmberského rodu. 

Vok je oblečen do dobového šatu s okružním límcem kolem krku 

a baretem na hlavě. Za jeho zády na pravé straně pozorujeme 
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scénu překrytou částečně červeným závěsem, kdy opat 

vyšebrodského kláštera Paul Farenschon vkládá do rukou 

purkmistrovi a jeho konšelů právě dotyčnou listinu s privilegii od 

Petra Voka. Vše se odehrává pod záštitou architektonického 

oblouku.  

Na obraze je zlatá umrlčí hlavička s nápisem Memento 

mori vidět zcela nepatrně a to jen po velmi podrobném ohledání. 

Druhý obraz je mladší a vznikl v polovině 18. století jako 

upomínka na 500. výročí založení vyšebrodského kláštera[14].
130

 

Bezpečně víme, že na obraze je zobrazen Petr Vok, protože je 

jeho jméno vypsáno v okřídlené kartuši na dolní části obrazu 

společně s erbem rožmberského rodu.  

Poslední Rožmberk je namalován jako stojící muž 

ve zralém věku se založenou pravou rukou v bok a levou rukou 

držící rožmberskou jezdeckou pečeť. Oblečen je do taláru 

lemovaným hnědým kožešinovým pruhem s tradičním okružním 

límcem. Jeho postava se nachází před stolem s červeným 

přehozem, kde leží listina s rozšířenými privilegii pro Vyšší Brod 

s názvem „Privilegium“. Na rozdíl od prvního obrazu je na něm 

sám bez dalších postav. Plátno je tedy bráno jako portrétní malba. 

Nejzajímavější na malbě je zlatý doplněk, který Vokovi 

leží na hrudi. Jedná se o řádový znak, který si nechal vyrobit pro 

svůj řád Lebky. Pod nápisem memento mori ve tvaru srpku se tkví 

umrlčí hlavička jako odkaz latinského názvu. Ikonograficky lebka 

vyjadřuje pomíjivost všeho pozemského a nezadržitelnou pravdu, 

že smrt si nevybírá a podlehne jí vše živé.
131

 Dokazuje to i 
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latinský název „Memento mori“, což v překladu znamená 

„Pamatuj na smrt“.  

Provázanost se štukovou výzdobou na Bechyni je tedy 

nesporná, protože tento odznak jasně dokazuje, že se Petr Vok 

zajímal o mystiku smrti a nechal si tak vyzdobit nejen své hlavní 

sídlo, ale založil i řád, který se tomuto tématu věnoval. 
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3. Postřelmovská pohřební kaple rodu 

Bukůvků z Bukůvky 

3.1. Historie chromečské větve rodu Bukůvků z Bukůvky 

 Rod Bukůvků z Bukůvky započal svoji historii ve 14. 

století, kdy se dozvídáme z konfirmačních knih pražského 

arcibiskupství o udělování a potvrzování církevních beneficií, že 

k této příležitosti připomínají čtyři bratři z Bukovky.
132

 O vesnici 

Bukuvka či Bukůvka, která se nachází na Pardubicku, byla 

zmínka v listině historicky poprvé. Název vesnice je odvozen od 

hory či stráně a přiřazení koncovky -ka.
133

 

 Jedním z bratrů byl Rohovlad, který zřejmě zapříčinil 

první podobu erbu, kde původně byly umístěny rohy obtočené 

kolem hole, které jsou zřejmě inspirovány jeho křestním jménem. 

V průběhu doby se, ale erb mění a v 16. století je již v podobě, 

jakou můžeme pozorovat např. na Postřelmovské hrobce, a to 

s červeným štítem, kde jsou znázorněny dva do sebe zatočené 

stříbrné rohy. Na konci 17. století, kdy byl rod povýšen do 

hraběcího stavu, erb byl doplněn ještě dva zlaté lvi, kteří plní 

úlohu štítonošů
134

 

 V 15. století se rod dělí na dvě rodové linie a část jedné 

odchází na Moravu. Přesně je jím Jan Sezema z Bukůvky, o 

kterém se prameny zmiňují ve spojitosti se zastáním úřadu 

komorníka menšího práva v Olomouci.
135
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 Vnukem Jana Sezemy se stává Petr Bukůvka jmenovaným 

roku 1552 stejně jako jeho prarodič do funkce komorníka menšího 

práva v Olomouci, který vykonával až do své smrti. Oženil se 

s Johankou z Mysločovic, jenž mu porodila tři následníky rodu 

Zikmunda, Jana a Bohuslava.
136

 Petr také odkoupil od Karla 

mladšího ze Žerotína
137

 mimo jiné ves Chromeč roku 1560
138

, 

která posléze sehraje primární roli ve výstavbě nedaleké 

Postřelmovské pohřební hrobky. 

 Po smrti Petra z Bukůvky se staral o rodový majetek 

několik následujících let jeho nejstarší syn Zikmund, než se jeho 

dva mladší bratři stali zletilými a mohli se o svůj zděděný majetek 

postarat sami. Zikmund však měl jediné přání na svého bratra 

Jana, aby mohl spravovat ves Chromeč, kde se později usídlil a 

zřídil si zde své sídlo. Tomu předcházela i svatba s Barborou 

Okrouhlickou z Knětic s níž zplodil jediného syna Albrechta.
 139

 

Březina ve své publikaci o rodu Bukůvků z Bukůvky dodává, že 

měl Zikmund ještě dceru, u níž se nám však do dnešních dnů 

nedochovalo její jméno.
140

 

 Zikmund po odchodu ze svého stávajícího domova řešil 

své usídlení na vsi Chromeč a na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let 16. století nechal vystavět renesanční tvrz v této 

lokalitě. Později bylo sídlo přestavěno na sýpku chromečského 

dvora.
141
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 Jak víme z kapitoly o historii Rožmberků, Petr Vok 

z Rožmberka se stal protestantem a hlásil se k Jednotě Bratrské. 

Stejně tomu bylo i u Zikmunda, jeho otce a bratra Jana. Všichni 

byli členy Jednoty Bratrské.
142

 Můžeme zde najít spojitost mezi 

Vokem a Bukůvkou, jelikož byli vrstevníky a protestantské 

vyznání v té době hrálo celkem velkou úlohu v českých zemích a 

hlavně přemýšleli obdobným způsobem s tím rozdílem, že Vok si 

nechal vyzdobit svojí ložnici námětem, který ho měl upamatovat 

na světskou pomíjivost a nevyhnutelný příchod smrti, zatímco 

Bukůvka zřídil hrobku pro svůj poslední odpočinek. Je však jasné, 

že oba šlechtici vyznávali memento mori a snažili se dostát po 

vzoru renesanční společnosti dobrému umírání a při posledním 

soudu na nebesa.  

Nejstarší Bukůvka pomýšlel jako mnoho jeho 

renesančních vrstevníků na smrt a následné spočinutí jeho těla i 

těl rodinných příslušníků. Příčinou výstavby bylo zřejmě úmrtí 

jednoho z potomků.
143

 Chromeč spadala pod církevní správu 

Postřelmovského kostela, kam Zikmund docházel na pravidelné 

mše. Kostel byl pod vedením luteránského kněze, tudíž Zikmund 

zřejmě nechtěl spočinout v kryptě pod kostelem kvůli svému sice 

protestantskému, ale odlišnému myšlenkovému vyznání.
144

 Ze 

značného mění získaného z vrchnostenských podniků a platů si 

mohl dovolit realizovat stavbu jeho rodinné hrobky.
145

 

Zikmund před svojí smrtí přemýšlel nad dalším 

spravováním rodinné hrobky, zřejmě v obavě, že může rod 
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vymřít, protože jeho syn Albrecht byl v té době nemocen. Začal 

tedy vyjednávat s postřelmovskými občany o údržbu renesanční 

hrobky a následně jeho žena, v té době již vdova, Barbora 

Okrouhlická společně s již zmíněným synem Albrechtem 

Bukůvkou z Bukůvky uzavřeli smlouvu na chromečské tvrzi 

v roce 1612. Zástupci Postřelmova se zavázali k péči o hrobku 

rodu Bukůvků a nemají právo ji nikdy zničit či poškodit. Rodina 

Bukůvků zaplatila protistraně 15 zlatých a část louky, jejíž výnos 

měl posloužit do budoucna jako kompenzace za péči o rodinnou 

hrobku.
146

 

3.2. Výzdoba hrobky v souvislosti s tématikou smrti 

 Poslední místo odpočinku rodu Bukůvků z Bukůvky je již 

z architektonického hlediska unikátní, protože na Moravě 

nenalezneme nikde jinde než v Postřelmově samostatně 

vystavěnou hrobku z renesanční doby[15].
147

 

Letopočet na jedné z nápisových tabulek, který se nachází 

na pohřební kapli, uvádí dataci výstavby 1592.
148

 Pohřební domek 

je menšího charakteru, rozměrově 5,5 x 5,2 m, s centrálním 

půdorysem.
149

 Má stanovou střechu, jež zaniká v navazující římse. 

Celý portál je zdoben kartušemi, lvími maskarony a typickým 

pozdně renesančním severským vybíjeným ornamentem, který byl 

odvozen ze zámečnického řemesla a zkopírován do 

architektury.
150

Prostá stavba se nachází vedle brány 
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postřelmovského hřbitova a natočeným portálem směrem 

k hlavnímu vchodu kostela.
151

 

Kovaná renesanční mříž[16] se stala velmi hodnotným 

výtvarným prvkem v užitém umění, jelikož byla vybrána jako 

předloha pro pseudorenesanční zručně kovářsky vyvedenou mříž 

v katedrále svatého Štěpána v Budapešti. Zdobena je esovitými, 

spirálovými a proplétanými vzory s doplňující vegetativní 

výzdobou. Doubravský celý strop stavby popisuje jako zaklenutý 

s typickou renesanční zrcadlovou klenbou. Dále zmiňuje, že se 

dochovaly v jednotlivých klenebních polích obdélné rámy, jež 

jsou v čelech klenby pravoúhlé a po bocích s prohnutými kratšími 

stranami, vtlačené do hmoty klenby.
152

 

U vchodu do pohřební hrobky se nacházejí dvě typické 

renesanční sochy, každá v jednom výklenku v mělkých nikách 

s vysokými reliéfy s typickou antickou tématikou. Po levé straně 

je vysochána Statečnost,
153

 podle Doubravského Síla,
154

 latinsky 

pak „Fortitudo“[17]. Statečnost zpodobňuje žena oděná 

v renesančním šatu, držící se rukou o sloup a zároveň se nohou 

dotýká lva. Z ikonografického hlediska je symbol lva brán jako 

projev statečnosti a odznakem králů, protože lev je považován za 

krále všech pozemských zvířat.
155

 Lejsková-Matyášová 

poznamenává ve svém článku o Postřelmovské hrobce, že lev je 

v tomto případě také symbolem smrti a odkazuje na Ježíše Krista, 

který je ztvárňován jako přemožitel smrti, tím, že šlape na lva.
156
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Gerd Heinz-Mohr napsal ve své knize, že můžeme 

pozorovat středověké malby, kde lví hlava s přední částí těla 

vzbuzuje dojem obrovské síly, avšak zadní část trupu je již méně 

energická. Zde poukazuje na středověkou symboliku, kdy se 

vytvářel kontrast božské a lidské podstaty Kristova bytí.
157

 U 

postřelmovské hrobky se zjevně jedná o propojení duchovní síly a 

se statečností v podobě lva, kteří společnými silami mohou 

překonat smrt a dojít svému klidu na nebesích.
158

 V levém horním 

cviklu se nachází rodový erb Bukůvků z Bukůvky[18]. 

Na pravé straně se vyjímá další reliéf ve formě ženy opět 

oděné v renesančním hávu společně se třemi dětmi, přičemž jedno 

chová v náručí a dvě další má postavené u svých nohou. Tento 

motiv je odvozen od symbolu lásky přesně řečeno mateřské lásky 

a je doplněn latinským nápisem „Charitas“[19]. Jedná se o 

ikonografickou symboliku mateřské lásky, která se obětuje pro 

vyšší podstatu.
159

  

Vidět souvislost můžeme ale i v Bibli, kde nalezneme v 

Janově prvním listu větu „Bůh je láska“.
160

 Výzdoba mohla 

symbolizovat i tento námět, protože celé křesťanské učení je 

založené na milosrdenství a lásce. Navíc právě s láskou 

k bližnímu, proto aspekt matky s dětmi, dostojíme té největší 

podstaty filozofického hlediska křesťanství. Domnívám se, že je 

láska vysochána i z důvodu toho, že se jedná o rodinnou hrobku, 

tedy v souvislosti s příbuzenskými vztahy Bukůvky a společném 

shledání se opět na jednom místě. V této souvislosti je na místě 
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mateřská láska v čele s postavou ženy a dětmi, jež znázorňují tu 

nejsilnější lásku. 

Na pravém horním cviklu můžeme spatřit rodový znak 

Barbory Okrouhlické[20], která byla Zikmundovou manželkou.
161

 

Podle mého názoru není náhodou rozdělení postav s jejich 

symboly pod rodovými erby obou spřízněných rodin. Rod 

Bukůvků zastoupený mužskou linii je přidělen k duchovní víře a 

statečnosti, čímž se měl chlubit správný renesanční arikrostat. 

Naproti tomu znak Barbory je odkazován k ženě, pokračovatelce 

rodu a tím spojené mateřské lásce, protože pro děti se vše obětuje 

i za cenu vlastního života. 

Pod tepanou mříží na pravé straně se vyskytuje výtvarný 

úkaz ojedinělý pro svojí ikonografickou strukturu. Jedná se o 

parapetní reliéf se třemi destičkami a ústřední figurální postavou 

putta, opírajícího se zády o lva a loktem o lebku. Z druhé strany se 

o putta zapírá horními kopyty beránek a za ním se nachází had 

s liškou[21]. Putt se zdá být v jakési letargii až podřimování. 

Přidržuje v ruce s až přílišnou lehkostí přesýpací hodiny, známým 

ikonografickým prvkem pomíjivosti, který naznačuje, že smrt si 

nevybírá a čeká na všechny smrtelníky.  

Lebka zde odkazuje na příchod nevyhnutelné smrti
162

 

v kontrastu se lvem poukazujícím na statečnost při posledních 

okamžicích, kdy si smrt přijde pro člověka. To vše s podporou 

božího beránka, symbolem Ježíše Krista
163

, který je 

neodmyslitelnou postavou u tématiky smrti, protože v bibli se 

píše, že Kristus je ten, který smyl naše hříchy světa v podobě 
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beránka
164

, zemřel a vstal z mrtvých. Námět beránka měl být 

určitým duchovním poselstvím. Zastupuje Ježíše Krista a Kristus 

se stal z ikonografického hlediska triumfátorem nad smrti, právě 

v podobě beránka, který s korouhví vítězně stojí nad kostlivci. 

Posledním zobrazením na zídce je reliéf hada a lišky. 

Lejskov-Matyášová rozebírá tyto dvě postavy jako odkaz na 

odvěkého nepřítele lidstva s vazbou na prvotní hřích Adama a Evy 

(had) a lišky, jakožto symbolem chtivosti a vášně.
165

 

Nejzajímavějším ozdobnou částí parapetní zídky jsou 

bezpochyby také tři kartuše, které jsou umístěny v horní polovině, 

kde nalezneme renesanční hesla spojená s odchodem na věčnost a 

mementem mori. První oválný štítek umístěn v horní části úplně 

vlevo, je napsán v latinském jazyce „Hodie mihi, cras tibi“[22]. 

V českém překladu znamená „Dnes mně, zítra tobě“ a je jakousi 

předzvěstí dalším dvěma nápisovým tabulkám.
166

 Smysl motta je 

v uvědomění si pomíjivosti života, který může skončit 

v kterýkoliv den nebo hodinu.  

Načež na latinský název navazuje prostřední tabulka již 

psána česky a švabachem
167

 „Umrzyti pomni, cos ty to sem ga byl 

a co sem ga, to ty budess“. Heslo je typickým mementem morim, 

tedy pamatováním na smrt, jelikož hlásí „Pamatuj na smrt, co ty 

jsi, to jsem byl já, co jsem já, to budeš ty“[23]. Poslední kartuše je 

též česky „Pomni na smrt, hrzessyti nebudess“[24]. Zikmund 

Bukůvka nechal vepsat na Postřelmovskou hrobku odkaz pro živé, 

aby si uvědomili neodvratitelnou zkázu v podobě příchodu smrti. 
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Nehanobili, nehřešili a neopovrhovali svými zemřelými předky, 

protože i jejich tělo jednou spočine v rakvi, podlehne rozkladu a 

jejich duše bude souzena u Posledního soudu. Upamatování na 

smrt mělo překonat strach a smířit se s odchodem z pozemského 

světa. 

Ukázka Mementa mori z renesanční hrobky rodu Bukůvků 

jasně dokazuje, že se renesanční šlechta zajímala o posmrtný život 

a o přípravy na něj. Petr Vok i Zikmund Bukůvka vytvořili odkaz, 

kde je zajímavé vidět, jak se dva odlišné šlechtické rody 

v určitých myšlenkách shodují. Zřejmě zde velký podíl sehrálo 

dobové smýšlení s církevními praktikami, umocněné společensko-

kulturním trendem v podobě uctívání smrti a stejném 

náboženském vyznání. 
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4. Martinický palác v Praze 

4.1. Historie rodu Martiniců 

Původ šlechtického rodu Martiniců sahá až do 14. století. 

Tento starý katolický rod vystavěl ve Smečně roku 1460 tvrz, 

která se dochovala do současnosti a přináší ukázku gotické a 

renesanční architektury.
168

Přídomek z Martinic zjevně pochází od 

středočeských Martinic nedaleko Votic, kde jsou první zmínky o 

tomto rodu. 

 Roku 1416 dostává Smečno na starosti Markvart 

z Martinic. Po jeho synovi Bořitovi z Martinic následně celý rod 

obdržel přízvisko Bořitové z Martinic. Bořita se stal v polovině 

15. století dvorním maršálkem na dvoře Ladislava Pohrobka a 

později Jiřího z Poděbrad. 

 V 16. století se martinickému rodu začalo dařit na 

politickém poli a začal shromažďovat dva rozsáhlé majetky. Jeden 

na Okořském panství a druhý ve zmíněném Smečně. Politicky 

činným byl například Jiří Bořita z Martinic, jenž se stal dvorským 

sudím a posléze roku 1597 nejvyšším kancléřem úřadu.
169

  

 Jiří Bořita patřil mezi ortodoxní katolickou šlechtu, což 

dokazuje Heber ve své knize: Byl mezi šlechtici, kteří vybízeli 

císaře Maxmiliána II. k neoblomnosti, když ho evangeličtí stavové 

žádali o schválení náboženské svobody; škodlivé následky, které 

by z jeho případného souhlasu vyplynuly, mu vylíčili tak průkazně, 
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že když stavy na své žádosti trvaly, císař rázně odmítl (30. dubna 

1571.)“.
170

 

Při svém postavení si Jiří Bořita mohl kupovat poměrně 

drahé statky, a proto roku 1583 koupil 5 domů na Hradčanském 

náměstí od Ondřeje Teyfla z Kindsdorfu, jež poté začal 

přestavovat k vlastnímu užitku, ve kterém pokračoval jeho 

synovec Jaroslav Bořita a dnes se budova označuje jako 

Martinický palác. I když se oženil s Eliškou z Vrbna, jejich 

manželství nebylo naplněno prostřednictvím potomků. Jiří se tedy 

rozhodl předat svůj majetek svému synovci Jaroslavu Bořitovi 

z Martinic.
 171

 

Po smrti Jiřího Bořity z Martinic nechal Rudolf II. 

jmenovat pro tehdy nezletilého Jaroslava dva poručníky. Stali se 

jimi nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka a místokancléř Curtius 

von Semptenau, kteří svěřili chlapce do výchovy Elišce a Marii 

z Valdštejna, jež byly jeho tety.
172

 

Jaroslavovi se dostálo dobrého vzdělání nejdříve ve 

Smečně a později odešel na studia k pražským jezuitům.
173

 Po 

dosáhnutí plnoletosti si začal budovat i svou politickou kariéru. 

Zastával úřad maršálka královského dvora (1609-1618), stal se 

karlštejnským purkrabím (1617), poté nejvyšším sudím (1624-

1625), následně nejvyšším zemským komorníkem (1625-1628), 

nejvyšším hofmistrem (1628-1638) a vrcholem se stal post 

nejvyššího purkrabího (1638-1649).
174
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Prostřednictvím velmi výnosných politických postu mohl 

Jaroslav Bořita z Martinic začít přestavovat své reprezentativní 

sídlo, čímž se stal Starý Martinický dům na Hradčanském 

náměstí, jež zakoupil jeho strýc. Martinický palác zůstal v držení 

rodu až do roku 1799 do smrti hraběnky Marie Anny, posledního 

potomka Martiniců.
175

 

4.2. Kaple s nástěnnými malbami Posledního soudu a 

pomazání 

Na konci 16. století nechal zbudovat šlechtické sídlo 

označované dnes jako Martinický palác Jaroslav Bořita 

z Martinic. Nárožní budova složená ze čtyř křídel a složitým 

štítem je výbornou ukázku pozdně renesanční a zároveň raně 

barokní architektury v Praze[25].
176

 

 Stavba je dvoupatrová a rozprostírá se na lichoběžníkové 

parcele.
177

 Kaple se čtvercovým půdorysem, která byla vybrána 

do bakalářské práce za účelem výmalby s tématikou smrti, se 

nachází v severním křídle společně s hlavním sálem, který se 

dříve honosil malovaným kasetovým stropem, jenž se do dnešních 

dnů bohužel nezachoval.  

Víme však, že se na stropě nacházeli desítky emblémů 

s náboženskými motivy, které zakreslil do svého sešitu F. A. M. 

Weitenweber
178

, mezi nimiž se některé vztahovaly k pomíjivosti 

života. Měli zřejmě sloužit k mravnímu poučení jako typické 

Memento mori a poukázat na marnivost světského světa. 

Výjimečným emblémem na kazetovém stropě se stal motiv 
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hořícího srdce, kde se na nad ním společně dotýkali lebky mužské 

a ženské ruce. Emblém byl doplněn latinskou větou „Usque ad 

mortem“, což v českém překladu znamená až do smrti.
179

  

Před vchodem do kaple se vyjímají na každém boku 

vstupního portálu fragmenty nástěnné malby s postavami Adama 

a Evy se stromem života[26][27]. Biblický námět
180

 nám líčí 

příběh, kdy Bůh nakázal Adamovi a Evě nejíst plody ze stromu 

poznání, jinak se stanou smrtelnými.
181

 Načež Eva podlehla výzvě 

hada, který ji přemluvil k tomu, aby ovoce ochutnala. Oba si po 

snězení plodu uvědomili, že jsou nazí. Bůh se rozezlil a vyhnal 

Adama a Evu z rajské zahrady do bídného pozemského světa. 

Ikonografickou předlohou byly podle Emanuela Poche pro 

nástěnnou malbu Adama a Evy rytiny Alfréda Dürera[28].
182

 

Společně s párem je na portálu kaple zobrazen jednorožec, 

který je pokládán za ztělesněním panenské čistoty.
183

 Je 

příznačné, že se portál kaple v Martinickém paláci vyzdobil právě 

námětem prvotního hříchu. V kapli samotné jsou totiž výjevy 

z posledních chvil člověka (Poslední pomazání) a příchod 

Posledního soudu a souzení duše zemřelého. Vchod střežený 

námětem Adama a Evy, měl být varováním pro další vstup do 

kaple, protože po prvotním hříchu přichází i poslední soud duše 

po smrti, která se nachází na nástěnných malbách martinické 

kaple. 

V klenebním stropu byly vymalovány náměty Nejsvětější 

Trojice s Pannou Marii a představiteli církevní hierarchie 
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s motivem přijetí duší spravedlivých do nebe, Zavržení při 

Posledním soudu, Poslední pomazání a Vstáváním mrtvých 

z hrobů s přerozdělováním na spravedlivé a zavržené duše, čemuž 

vévodí archanděl Michael.  

Na první nástěnné malbě[29] je zobrazena v dolní části 

obrazu uprostřed Panna Marie v modročerveném rouchu 

s korunou na hlavě sedící na oblaku a modlící se za duše 

zemřelých, které jsou zachyceny po obou stranách. Tyto duše jsou 

spravedlivých a podle bible: „ půjdou do věčných muk, ale 

spravedliví do věčného života.“. Po levici Panny Marie se na 

šedivém oblaku usazuje Papež a na druhé straně po pravici Panny 

Marie se nacházejí církevní hodnostáři. Nad ní se nalézají též na 

oblacích Bůh Otec a Syn Ježíš Kristus, jež mají u sebe každý 

jednoho anděla. Duch svatý v podobě holubice byl vymalován 

v horním cípu trojúhelníkové kartuše. Panna Marie je zde za 

přímluvce, aby se dobré duše mohly uchýlit do nebe, tak jak 

popisuje profesor Royt v kapitole o dobrém umírání.
184

 Pro 

katolíky jsou přímluvci v podobě svatých typičtí, jelikož orodují 

za duše umírajících na rozdíl u protestantů, kteří tyto přímluvy 

nesdíleli. 

Na protější stěně klenby se nachází Zavržení z Posledního 

soudu[30]. Před příchodem apokalypsy přijde pod druhé Ježíš 

Kristus a usedne na nebeský trůn, kde bude rozdělovat mrtvé i 

živé podle toho, zda si zaslouží jít do nebe nebo budou svrženi do 

pekla.
185

 Námět sám ukazuje ty zavržené ze soudného dne, kteří 

se škvaří v pekelné jámě společně s ďáblem. Ježíš totiž v bibli 
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praví: „Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, 

do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“
186

 

Z dalších nástěnných maleb klenby je Poslední 

pomazání[31] ukázkový příklad Ars bene moriendi. Na 

malbě se nachází člověk v pokoji na smrtelném loži 

s baldachýnem se svící v sepjatých dlaních. Nad ním se 

sklání kněz, aby provedl člověka posledním duchovním 

obřadem a předal mu svátost poslední zpovědi a posléze 

posledního pomazání, aby dosáhl dobré smrti. Zpod 

baldachýnu, na levé straně vstupuje do pokoje kostlivec s 

kosou jakožto personifikace Smrti.
187

 Jak už bylo zmíněno 

v kapitole o Dobrém umírání, renesanční člověk si 

představoval u svého lůžka Smrt nejčastěji jako kostlivce 

s kosou, jelikož kosa v tomto případě odnímá svým zásekem 

lidský život. 

V protilehlém a zároveň posledním poli klenby byl 

vymalován Poslední soud s rozdělováním spravedlivých a 

zavržených s uprostřed vévodícím archandělem Michaelem[32]. 

Ježíš Kristus je zobrazen v horním cípu malby a usazen na 

nebeském trůně. Archanděl pomáhá spravedlivým duším odejít do 

nebe, což se projevuje v podobě lidských postav na malbě, které 

letí vzhůru do oblak za Kristem. V evangeliu podle Matouše je 

psáno: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, 

které je vám připraveno od založení světa“.
188

 Na ty špatné 

čeká ukrytý v pravém rohu v dolní části démon či ďábel, aby si je 

odvedl sebou do pekla a věčného zatracení.  
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5. Pražská Loreta 

5.1. Historie pražské Lorety 

Historii pražské Lorety musíme hledat za hranicemi České 

země a to až v dalekém Nazaretu. Italsky Santa Casa, v češtině 

pak Loretánský domek byla stavba, ve které došlo ke zvěstování 

radostné noviny Panně Marii archandělem Gabrielem, že vlivem 

Ducha svatého bude v jejím těle počat Boží syn, kterého posléze i 

porodí. Panna Marie zde i se svatým Josefem žije po vynuceném 

odchodu z Egypta až následně do smrti Ježíše Krista. To přispělo 

ke kultu uctívání Loretánských domů a vytvoření kultu 

Loretánské Madony nejvíce v 17. a 18. století.
 189

 

 Název je odvozen od italského města Loreto. Zde byl 

postaven první domek svaté rodiny, kam se posléze uchylovali 

poutníci nejen z celé Itálie. Dnes je na místě domu vystavěna 

bazilika na půdorysu latinského kříže.
190

 

 V 17. století se na našem území se začala prohlubovat úcta 

k loretánským poutním místům a vzniklo nemálo staveb na tento 

způsob. Připomenout si můžeme loretánskou kapli v Horšovském 

Týně nebo loretu v moravském Mikulově.
191

 

 Politická situace v té době nebyla nijak snadná a je 

zajímavé, že se Pražská loreta začíná budovat nedlouho po bitvě 

na Bílé hoře a třicetileté válce. Zřejmě je zatím vydání spisu od 

arcibiskupa Arnošta Harracha, který v něm nabádá, jak by se měl 
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lid vyvarovat kacířským myšlenkám. Navíc Harrach po vystavění 

lorety v Praze dům vysvěcuje právě on.
192

 

 Podle dobových písemných pramenů víme, že Pražskou 

loretu založila hraběnka Benigna Kateřina svobodná paní 

z Lobkowitcz, po návštěvě nově vystavěné lorety v Mikulově 

roku 1626. Loretánský kult, ale nevyznávala jen ona, ale šel 

zřejmě v rodové tradici, protože její strýc Kryštof Mladší Popel 

z Lobkowitz založil jako první v Čechách loretánskou kapli 

v Horšovském Týně. Pražské loreta není nejstarší loretánskou 

svatyní, ale stala se ústředním bodem poutníků a to především 

kvůli cenným votivním darům, které jsou dnes nazývány 

Loretánským pokladem.
193

 

 Benigna Kateřina vykoupila řadu domů na Hradčanech a 

nechala zde vystavět kapucínskému řádu reprezentativní prostory, 

které dnes známe jako Pražskou loretu.
194

 

 Zprávu o zmínce založení kaple Panny Marie Loretánské 

nalezneme v dobové listině z archivu Kapucínů: Leopold I., císař 

římský a král český, na žádost provinciála kapucín. řádu v 

Čechách Markvarta z Halberstadtu potvrzuje inserovanou listinu 

z 22. 10. 1676 (Vídeň), jíž Václav Ferdinand Popel z Lobkovic 

vysvědčuje, že jeho babička Benigna Kateřina se souhlasem cís. 

Ferdinanda II. a arcibiskupa Harracha založila kapli P. Marie 

Loretánské na Hradčanech, inkorporovala ji sousednímu kapucín. 

klášteru, jemuž svěřila duchovní správu; na stavbu Lorety 

připsala ze svého kapitálu na statku Horní Beřkovice věčný plat 
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20 000 zl. rýn. a správu světských věcí a podací ponechala pro 

nejstaršího člena rodu Lobkoviců.
195

  

 Mezi dalšími významnými donátorkami napříč dějinami 

byly hraběnka Ludmila Eva Františka Kolowratová, která 

například věnovala diamanty ze svatebních šatů na zhotovení 

slavné loretánské monstrance nebo také hraběnka Marie Markéta 

Waldsteinová.
196

 

 Loretánská chýše byla primárně postavena pro kapucínský 

řád, který posléze náleželo místo zřizovat, opatrovat i rozšiřovat 

pomocí dalších donátorských votivních darů. Úkolem byla i jistá 

propagace a k tomu přispělo sepsané putování zázračného 

loretánského domku z Palestiny až do Itálie. Vše je zaznamenáno 

v kapucínských breviářích.
197

 

 První kámen pražské lorety byl usazen 3. června 1626 a 

následující rok byla stavba dokončena. Projekt byl uložen 

vídeňskému architektovi Giovannimu Battistu Orsimu, který byl 

otcem slavného Domenica Orsiho. Snahou bylo zpodobnit 

pražskou loretánskou chýši stejně, jako byl propozičně italský 

originál.
198

 

 Pražská loreta je postavena do obdélníkového půdorysu se 

čtyřmi kaplemi v rozích ambitu. Další dvě kaple má připojené na 

příčné ose dvora, kde se uprostřed nalézá zvonice a naproti tomu 

kostel, který je umístěn na hlavní ose s bohatě řešeným 
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průčelím.
199

 Průčelí roku 1721-23 nadstavil, přidal atiku zdobenou 

sochami a přiřadil dva boční štíty Kilián Ignác Dientzenhofer.
200

 

 Chýše je zbudována podle klasického typu a je tedy 

nejlepší ukázkou tohoto slohového uspořádání lorety na našem 

území. Klasický typ umožňuje, aby výzdoba mohla být co 

nejplastičtější a byla co nejvíce využita na architektuře.
201

 Na 

domku se uplatňuje palladiánský vysoký řád, který je typický pro 

raně barokní architekturu. Malá i velká zdobná pole se střídavě 

mění a společně se štukovou plastickou výzdobou tvoří typický 

prvek raně barokní české architektury.
202

  

Objednávka známé zvonkohry do zvonice pocházela od 

pražského měšťana Eberharda z Glauckova a značně zvelebila a 

proslavila pražskou loretu. Zvonky pochází z Amsterdamu a je 

jich celkem sedmadvacet kusů vysvěcených za pompézní 

slavnosti 10. dubna 1695.
203

 Hodinová věž byla přistavena roku 

1643.
204

 

 Sochařská výzdoba loretánského domků je odvozena od 

Mariánského kultu a klade důraz na život Panny Marie a Kristovo 

dětství, jež zachycují na podařené reliéfy.
205

 

 Ve čtvercovém dvoře dominuje v klenebních polích 

jednotná fresková výmalba od malíře Felixe Antonína 

Schefflera.
206

 Za zmínku rozhodně stojí tzv. Mariánský atlas, což 
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je cyklus šestatřiceti lunetových maleb zavěšených na stěnách 

ambitu. Jedná se o milostná mariánská zobrazení.
207

 

5.2. Krypta s freskovou malbou se symboly smrti 

Krypta sloužící pro donátory v pražské Loretě byla zřejmě 

vystavěna na počátku 60. let 17. století. Nechala ji zde zřídit 

Alžběta Apolonie rozená Hraběnka z Tilly, jež byla vdovou po 

synovi zakladatelky pražské Lorety Benigny Kateřiny Kryštofu 

Ferdninandovi.
208

 

I když finanční situace rodu Lobkowiczů nebyla nejlepší, 

přes to se Alžběta Apolonie stala novou patronkou Lorety a 

snažila se dokončit započaté dílo své tchyně do konce.
209

 Nápad 

zbudování krypty zapříčinil i vzrůstající počet poutníků a celkový 

zájem o tuto stavbu.
210

 Fresková výmalba v kryptě zřejmě 

zpozdila dokončení i vysvěcení již stavebně ukončené krypty, 

jelikož až roku 1664 byla krypta vysvěcena kardinálem 

Harrachem.
211

 

 V kapucínské kryptě by se mělo nacházet celkem šest 

pohřbených osob. Pohřební hrobka o rozměrech 6,45 x 4,10 m se 

nalézá pod kruchtou kostela Narození Páně směrem 

k Loretánskému domku. Vchod do prostoru krypty zakrývá 

mramorová náhrobní deska
212

 s latinským nápisem, který 

pojednává o tom, že byla hrobka zřízena pro dobrodince a 

                                                 
207

 CVACHOVÁ/BAŠTOVÁ 2001, 14. 
208

 BAŠTA/BAŠTOVÁ 2012, 10. 
209

 BAŠTA/BAŠTOVÁ 2012, 15. 
210

 BAŠTA/BAŠTOVÁ 2012, 17-18. 
211

 BAŠTA/BAŠTOVÁ 2012, 19. 
212

 BAŠTOVÁ/BAŠTOVÁ 2012, 27. 



 

65 

mecenáše pražské Lorety, aby zde nalezli své poslední spočinutí, 

klid a útěchu po příchodu smrti.
213

 

 Prostor uvnitř krypty má křížovou hřebínkovou klenbu ve 

dvou polích a mezi nimi se nalézá mírně stlačená valená klenba. 

Díky architektonickému rozvržení hrobky se dosáhlo toho, že 

vzniklo velké množství rovných zdí, které pak byly dekorovány 

freskovou výmalbou zpracovanou technikou Al fresco 

v chiaroscuru (černá barva na bílém pozadí), jež oplývá nejen 

hlavní prostorné zdi ale i úzká pole špalet všech čtyř výklenků.
214

  

 Při příchodu do krypty nás po pravé straně na špaletě uvítá 

doutnající kahan jako dekorativní prvek. Dále můžeme vidět na 

stropě v každém výklenku sedm různých lebek v hlohovém a 

palmovém věnci.
215

 Například je zde umístěna lebka s korunou, 

klasická lebka se zkříženými hnáty nebo hadem vylézajícím 

z očních důlků[33]. Lebka jako symbol smrti patří neodmyslitelně 

k ikonografii renesančních i barokních pohřebních hrobek. I 

krypta pražské Lorety tedy není výjimkou. 

 Na severní straně po pravé straně při příchodu do krypty je 

vyobrazena scéna, kde skeleton ošacen pláštěm napíná luk a míří 

šípem na chlapce na pilíři. Dítě sedí v iluzivním pozadí, čítající 

zemi a kus hrubě opracovaného kvádru, na kterém stojí nádoba, 

z níž vystupuje do prostoru lehký dým[34]. Kučeravý chlapec je 

zahalen pouze kusem tkaniny určeným k zakrytí intimních partií. 

V levé ruce svírá lasturu zřejmě naplněnou mýdlovou vodou, 

protože v pravé ruce přidržuje úzkou trubičku (stéblo), ze které 
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stoupají bubliny. Levým loktem se zároveň opírá o lebku, pod níž 

jsou rozházené kosti.  

Petr Bašta se ve své publikaci uvádí, že námět chlapce 

pochází z mědirytu od nizozemského umělce Hendrika Goltzia 

s latinským názvem „Quis Evadet“ z roku 1594[35].
216

 Celá scéna 

z tohoto mědirytu je pojatá navzdory určitým odchylkám stejně 

jako fresky v Loretě v Praze. Jediné, co pražský malíř vynechal je 

lilie v dolním rohu mědirytu a město v pozadí. Celý kontext scény 

se vztahuje k textu z mědirytu od nizozemského básníka Franca 

Estia, jež doslovně vysvětluje kompozici na fresce: „Kdo unikne? 

Mladičký stříbrný kvítek, jarní se pyšnící vůní, zakrátko uvadat 

začne, krásy své pozbývá hned. A tak i život nás lidí, podoben 

bublině křehké, mizí nám, odchází, hyne, sotva jsme spatřili 

svět.“
217

Ať už je tedy člověk mladý a krásný, nemůže na tento 

fakt spoléhat pořád, protože život plyne rychleji, než si dokáže 

představit, a i pro něj si smrt dříve či později přijde. Atributy tedy 

přímo korespondují s básní holandského malíře. 

Naproti tomu inspirací pro pražského malíře na výmalbu 

skeletona s napnutým lukem[36] byl mědiryt od vlámského malíře 

B. A. Bolswerta vytvořený roku 1610[37].
218

 Jedná se o 

Všeobecný boj se smrtí a mědiryt obsahuje i další postavu, kterou 

nalezneme v loretánské kryptě. Je jím Chronos s kosou, kterému 

se budu věnovat v následujícím popisu. Skeleton v pražské 

loretánské hrobce se shoduje veškerými detaily se skeletonem od 

Bolswerta. Oba mají plášť na svém kostnatém těle, které je mírně 

pokrčeno v kolenou v pozici těsně před výstřelem z luku, který 
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napínají. Zajímavostí je, že Smrt jako postava je zde zaznamenána 

prostřednictvím kostlivce. To se odráží i na vzezření, protože 

skeleton má místo lebky lidskou hlavu i s nezbytnými 

ustupujícími vlasy.  

Na západní straně se nachází freska též inspirována 

stejným mědirytem zaznamenávající postavu Chrona s kosou.
219

 

Pražské freska je zdařilou kopii mědirytu a zobrazuje Chrona 

v pozici, která je typickou pro sečení trávy či obilí kosou[38]. 

Chronos je v nápřahu a každým okamžikem je očekáván prudkým 

pohyb v důsledku seknutí. Zakryt je podobně jako chlapec 

s bublinami pouze bederní rouškou. Na hlavě má usazené 

přesýpací hodiny odměřující lidský čas na pozemském světě. 

V řecké mytologii je zobrazován s křídly, nejinak je tomu i u 

pražské fresky, kde křídla předznamenávají pomíjivost lidského 

života a odplývání času.
220

 Předměty nalézající se pod Chronem 

mají zřejmě poukázat na lidské marnosti, které jsou v okamžiku 

smrti zcela bezpředmětné. U této scény si pražský malíř vypůjčil 

krajinu, kterou nalezneme na mědirytu Všeobecného boje se 

smrtí.
221

 

Jižní zeď pražské krypty zdobí malba Anděla Posledního 

soudu s typickou trubkou pro svolávání mrtvých[39]. Anděl spíše 

dívčího vzezření
222

, je na fresce zobrazen za letu v oblacích, který 

se zjevně váže k biblickému textu evangelia podle Matouše
223

, 

stejně jak je tomu na štucích na Bechyňském zámku. V kryptě 

pražské lorety však nenajdeme zobrazení čtyř větrů, jen seskupená 
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oblaka. Postava Anděla je navíc oblečena do tuniky, která se ve 

větru dynamicky řasí a vytváří dojem měkčené drapérie. Tato 

freska je kopií mědirytu od amsterdamského umělce Cornelia van 

Dalena z roku 1648[40].
224

 Pražský malíř z mědirytu zachytil 

letícího apokalyptického anděla opět ve stejné pozici na stěnu 

krypty. 

Na jižním pilíři nalezneme sedícího kostlivce s kosou 

v levé ruce[41]. V pravé ruce svírá kostra list papíru (nápisový 

štítek).
225

 Opět je zde zřejmě inspirace z jiného výtvarného počinu 

a to skeletona z castra doloris Ferdinanda IV., jež byla postavena 

na počest tohoto zemřelého krále v katedrále svatého Víta, 

Vojtěcha a Václava v Praze. Autorem celého návrhu a malířských 

prvků byl Karel Škréta. Bašta se však ve své publikaci více 

přiklání k hypotéze, že se pražský malíř spíše inspiroval 

mědirytem od Fra Henrika řádového bratra bosých augustiniánů 

od sv. Václava na Zderaze.
226

 Podobnost postav je totiž až 

zarážející. Shodně oba kostlivci sedí na čtvercovém katafalku v 

ledabylé pozici držící v levé ruce kosu. Vidět je zde určitá radost 

až lehkost bytí skeletona. Jediné co se liší, je předmět, který oba 

kostlivci drží v pravé ruce. Na mědirytu Fra Henrika je to 

koruna
227

, což odkazuje k pojmenování „Mors Imperator“, zatím 

co v loretánské kryptě je to nápisový štítek. 

Velmi propracovanou freskou je Triumf smrti na západním 

čele klenebního pole[42]. Příchozí, kteří vkročí do hrobky, uvidí 

tuto fresku jako první malbu z krypty. Funerální architektura 
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představuje jakýsi oltářní retabulum edikulového typu s dvojící 

vchodových bran po stranách.
228

  

Část scény kde kostlivec přelézá římsu stavby, se shoduje 

s grafickým listem „Wappen des Todes“ od Michaela Jindřicha 

Rentze, který pochází přímo z cyklu Tance smrti. Je však 

nereálné, že by se pražský malíř fresek v Loretánské kryptě 

inspiroval právě tímto listem, protože ten byl zhotoven až o sto let 

později, než fresková výmalba v pražském loretánském domku. 

Hypoteticky nemožné je také inspirování Rentze freskami 

z Loretánské krypty. Bašta uvádí, že se zjevně jedná o shodu 

z nějakého určité grafické předlohy známé oběma autorům, který 

nebyl dosud objeven.
229

 

Ve středovém portálu můžeme pozorovat kostnici 

s velkým množství na sobě poházených lebek s kostmi. Nad 

kordonovou římsou na dvou katafalcích hoří pohřební svíce 

potrhující ponurnou atmosféru fresky, jež doplňují uprostřed 

zkřížené plápolající pochodně. Mezi nimi leží obrácen vzhůru 

nohami amor se svým lukem, kterého má na svědomí kostlivec, 

jelikož ho při přelézání římsy stavby sráží svým hnátem.  

Nad skeletonem se na vrcholu monumentálně tyčí 

přesýpací hodiny překryté zkříženými trubkami posledního soudu 

a položeným plodem na hodinách, který má evokovat jablko, které 

utrhla Eva v ráji. Opět jsou zde hodiny jako odkaz pomíjivosti 

času a lidského života s tvrzené položeným plodem, protože 

poukazuje na prvotní hřích a trestem v podobě smrtelnosti
230

 a 

trubkami, jako odkaz na příchod apokalypsy a posledního soudu, 

                                                 
228

 BAŠTA/BAŠTOVÁ 2012, 58. 
229

 BAŠTA/BAŠTOVÁ 2012, 63. 
230

 G 2, 17. 



 

70 

který také můžeme chápat, jako Poslední soud duše, který po 

smrti vykonává Ježíš Kristus. 

Poslední scéna v Loretánské kryptě představuje vzkříšení 

Lazara[43] a odkazuje do Nového zákona v Bibli.
231

 V bibli se 

navíc píše o tom, jak Ježíš promlouvá ke svým učedníkům a říká 

jim, že Lazar spí, což učednici vyhodnotí opravdu jako spánek a 

ne smrt.
232

 Od tohoto textu můžeme odvozovat zřejmě tvrzení 

věčného spánku, jak se smrti přezdívá. Scéna v kryptě je 

figurálního charakteru a odhaluje scénu, kdy vzkříšený Lazar 

Ježíšem Kristem vstává z hrobu. Kolem hrobu je velké množství 

postav, které vidí zázrak, žasnou, jsou ohromeni a část z nich 

uvěří v Syna Božího.
233

 Dalším odkazem je i věta Ježíše: „Já jsem 

vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A 

každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky“.
234

 Tyto věty se 

pokládají za příslib, že pokud člověk uvěří v Boha a Ježíše Krista, 

dojde věčnému klidu a spočine po jejich boku na nebesích, ale 

jedině za předpokladu, když dotyčný bude vyznávat křesťanské 

hodnoty. Námět se odehrává v iluzivní architektuře 

s baldachýnem nad Lazarovým hrobem a má diváka tímto 

průhledem vtáhnout přímo do děje.  

Freska je věrnou kopii grafického listu Rembranta 

Harmensze van Rijn se stejným novozákonním námětem[44].
235

 

Ač na některé odlišné detaily v podobě menšího zastoupení 

komparzu a zbroje na stěně u baldachýnu, které na pražské fresce 

chybí, se námět shoduje s Van Rijnovým listem.  
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Všechny tyto fresky byly zpracovány jedním malířem, 

který však nebyl doposud objasněn. Podle Bašty se mohlo jednat o 

kapucínského bratra laika Cosmase Austriacuse, který se vyučil ve 

Vídni u T. Pocka a pro kapucínský konvent maloval obrazy.
236
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Závěr 

 Tématika smrti ve výtvarném umění v 16. a 17. století byla 

hojně využívána jak ve šlechtických sídlech, tak v pohřebních 

kaplích, kde sloužila, jako podpůrný prostředek k uvědomění si 

pomíjivosti lidského života a víru ve věčný život na nebesích. 

Petr Vok z Rožmberka byl jedním z renesančních šlechticů, 

který si nechal tématiku smrti vyštukovat i do své ložnice, aby mohl 

rozjímat nad svým pozemským životem. Memento mori bylo 

důležitým heslem raně novověké společnosti, a proto se mu přikládal 

tak vysoký význam. Štuková výzdoba na Bechyňském zámku je 

unikátním ikonografickým dílem s částečně skrytým významem pro 

současnou laickou společnost. V novověku tomu bylo naopak, 

protože znalost Bible byl jedním ze základů vzdělání všech učenců i 

laické veřejnosti. Petr Vok jej zřejmě využíval k pokání po svých 

bouřlivých světských radovánkách. 

Nesporně zajímavými se jeví reliéfy na Postřelmovské 

hrobce, kterou nechal zřídit Zikmund Bukůvka z Bukůvky. Antické 

postavy v renesančním dobovém šatu Fortitudo a Charitas odráží 

preference rodu Bukůvků a dokazují nápaditost výtvarníka, který jej 

zakomponoval společně s rodovými erby Zikmunda a Barbory a 

oddělil tak mužskou a ženskou sféru na bočních stranách hrobky. 

 Dále unikátním výjevem jsou nápisové štítky v latinském a 

českém jazyce s tematickým heslem Mementa mori v dolním bloku 

korespondující s postavou putta, lebkou odkazující na zánik života, 

lvem představujícím statečnost a beránkem Božím poukazujícím na 

víru v Ježíše Krista a Poslední soud duší zemřelých v hrobce.  
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Kaple v Martinickém paláci odhaluje tématiku Posledního 

soudu provazující s prvotním hříchem Adama a Evy. Vstup do kaple 

s biblickým námětem z Genesis se úžasně prolíná s nástěnnou 

malbou v interiéru kaple a poukazuje na boží trest v podobě 

smrtelnosti, která bude zpečetěna při Posledním soudu, kdy mrtví 

vstanou z hrobů a budou souzeni společně s živými. Neméně 

strhující je pak malba s tématem posledního pomazání, kde člověk 

přijímá poslední svátost a očekává brzký příchod smrti podle Ars 

moriendi.  

Důležitou je také nástěnné vyobrazení Panny Marie a 

církevních hodnostářů, jelikož poukazuje na katolické vyznání 

vlastníků Martinického paláce. Panna Marie zde má roli přímluvce 

společně s církevními postavami včele s papežem. Tento typ námětu 

nalezneme pouze u katolíků, jelikož protestanti s tímto vyobrazením 

církve jakožto přímluvce u Boha nesouhlasili v souvislosti 

s odpustky. 

Posledním zastavením v této funerální tématice je podzemní 

krypta v pražské Loretě. Po staletí se zde ukládala těla donátorů 

Lorety s laskavým svolením kapucínských kanovníků. Hrobka 

objevena teprve ve 21. století vydala nečekané bohatství v podobě 

makabrální tématiky s ikonografickým podtextem. Spojení námětů 

z Bible (vzkříšení Lazara, Anděl trubač) a antické ikonografie 

(Chronos s kosou) dává tušit výbornou orientaci v této symbolice 

tehdejšími výtvarníky. 

V současnosti je smrt tabuizována a je jí přikládán určitý 

negativní nádech. Bakalářská práce autorky ucelila orientaci 

v tématice smrti s příkladným vzorem v podobě vybraných 

šlechtických sídel a pohřebních kaplích.  
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Jak je psáno v 1. knize Mojžíšově: „Memento homo, quia 

pulvis es et in pulverem reverteri“. „Pamatuj člověče, že prach jsi a 

v prach se obrátíš“.
237

  Tuto posvátnou větu vyslovil Bůh, když 

vyháněl Adama a Evu z Ráje. Navíc tuto větu mají ve svém rodovém 

hesle Lobkowiczové, jenž byli donátory Loretánské krypty a není 

tedy pochyb, proč je fresková výzdoba hrobky v Pražské Loretě, tak 

bohatá na makabrální a funerální tématiku. Je zřejmé z bakalářské 

práce, že si novověký člověk nepředstavoval smrt jen jako kostlivce 

s kosou, ale snažil se ji zpodobnit do mnoha forem a symbolů. 

Výborným příkladem můžou posloužit výjevy z Posledního soudu 

jak na Bechyni, tak v Martinickém paláci.  

V bakalářské práci se díky Petru Vokovi z Rožmberka a 

Zikmundovi Bukůvkovi z Bukůvky, kteří oba působili v Jednotě 

Bratrské a byli tedy protestanského vyznání, propojil pohled na 

ikonografickou stránku výzdoby v jejich državách. To samé se děje u 

kaple Martinického paláce a Loretánské krypty, protože ty byly 

v područí katolické šlechty. Z celé bakalářské práce však vyplývá, že 

námět Posledního soudu byl velice oblíben u obou skupin věřících. 

Nalezneme ho zobrazený ve všech čtyřech stavbách v obdobných 

námětových situacích.  
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