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Anotace 
Cílem diplomové práce je zhodnocení oltářů s ústředním námětem Panny Marie italské 
provenience 14. a 15. století ze sbírky Tommasa degli Obizzi, nacházející se dnes  
v Národní galerii v Praze. V úvodu práce bude zhodnocena tuzemská a zahraniční 
literatura k danému tématu. Poté budou připomenuty okolnosti původu této sbírky  
a způsob, jakým se tato díla dostala ze zámku Konopiště do Národní galerie v Praze. 
Další část práce pak bude zaměřena na pětici deskových oltářů, u kterých bude 
provedena formální analýza. Tato díla budou zpracována katalogovým způsobem. 
Závěrem práce bude zhodnocení uvedených děl a jejich význam v rámci sběratelství 
 v širším kontextu. 
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Abstract 
The aim of the thesis is to evaluace the altars with the central theme of Our Lady  

of Italian prohnance of the 14th and 15th centuries from the collection of Tommaso 
degli Obizzi, today in the National Gallery in Prague. The introduction will be assessed 
for czech and foreign literature on the topic. Then will be recalled the circumstances  
of the origin of this collection and the way how these works came from Konopiště 
chateau to the National Gallery in Prague. Next part of the thesis will be focused on five 
altarsplates, which will be interpreted by formal. Thes e works will be processed 
accordingly katalog system. Finally, work will evaluace those works and thein 
importance in the kontext of collecting in a wider context. 
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1. Úvod 
  

Tématem, kterým se zabývá tato diplomová práce, jsou Mariánské oltáře  

ze sbírky Tommasa degli Obizzi, které se v současné době nachází ve stálé sbírce 

Národní galerie v Praze. Hlavním cílem práce bylo zdokumentovat sbírku a objasnit, 

 za jakých okolností se tato významná díla dostala do pražské Národní galerie. V tomto 

kontextu bylo nezbytné připomenout další okolnosti související se sbírkou,  

jako například za jakých okolností a kde sbírka vznikla, jak se v průběhu času 

formovala, dále také přiblížit rodinu Obizzi, seznámit se s dalšími osobami, které mohly 

mít na sbírku vliv a v neposlední řadě objasnit za jakých okolností se sbírka dostala  

do Národní galerie. Diplomová práce se také zaměřuje na vybrané oltáře s mariánskou 

tématikou, neboť tyto oltáře tvoří převážnou část sbírky italských oltářů Tommasa degli 

Obizzi z Národní galerie v Praze.  

Vlastní práce je rozdělena na čtyři oddíly, které se dále dělí na další kapitoly. 

První dva oddíly zahrnují informace o charakteru a podobě oltářů 14. a 15. století  

v Itálii, o mariánské ikonografii a dále zahrnují souhrnné informace o celé sbírce. 

Kapitoly také seznamují s rodem d´Este a rodinou Obizzi, které stály na počátku  

této sbírky. Dále dokládají vznik sbírky a její osudy až do současnosti. Tyto informace 

jsou doplněny o archivní zprávy podávající informace především o umístění sbírky  

na zámku Konopiště. Další dva oddíly obsahují kapitolu, jež tvoří díla samotná, 

uspořádaná katalogovým způsobem se zaměřením na mariánské motivy. Součástí  

je také kapitola shrnutí a zhodnocení motivů, jež se na vybraných oltářích objevují,  

ale také zhodnocení sbírky jako takové a její komparace v širším kontextu sběratelství. 

Sbírka Tommasa degli Obizzi z Národní galerie patří k významným dílům 

sbírky starého umění Národní galerie v Praze. Tyto malé formáty oltářů, určených 

především k soukromé devoci, jsou zde zastoupeny v poměrně velkém počtu. Náměty 

zmiňovaných oltářů tvoří biblické scény. Nejvíce se však objevují náměty Panny Marie. 

Tato sbírka je zajímavá jak z hlediska děl jako takových, tak i kompletní sbírky. Díla, 

často označovaná jako Primitives,1 jsou příkladem rodící se renesance v bohatých 

městech severní Itálie. Z hlediska sbírky lze oltáře vnímat jako význačné díky tomu,  

že většina podobných sbírek starých rodů z řad vysoké šlechty byla rozprodána nebo 

vyrabována. V Itálii tento osud postihl například sbírku rodu Medici nebo vévodů 

                                                 
1 Název Primitives uvádí dle Pujmanové již Visconti. In: PUJMANOVÁ 2008, 24 



 

8 

z Parmy a Piacenzy. Kdyby nedošlo k propojení rodu d´Este s Habsburky, 

pravděpodobně by stejný osud potkal i estenskou sbírku a kolekci rodu Obizzi. 

Spojením těchto dvou rodů bylo zajištěno dědické nástupnictví, které s sebou současně 

přineslo i přesun sbírky, která vznikala a byla uchovávána téměř čtyři století na italském 

území, do Rakouska a později do Čech. Milliard Meiss, Josef Cibulka a Olga 

Pujmanová jsou hlavními badateli věnující se ve svých studiích a pracích sbírce 

Tommasa degli Obizzi. Přesto však neexistuje ucelená publikace věnovaná právě  

této sbírce. Jak uvádí Pujmanová,2 získávání informací a spolupráce se zahraničními 

institucemi byla složitá a zdlouhavá. Knihovny se orientovaly především na severní 

školy, které byly v dřívějších československých sbírkách více zastoupené, než italské 

středověké umění. Italské renesanční umění v té době nebylo známé a dostatek 

literatury přišel až s uvolněním politické situace po roce 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 PUJMANOVÁ 2008, 23 
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1.1 Zhodnocení pramenů a literatury 
 

Na následujících stránkách věnuji pozornost dosavadnímu stavu bádání. 

Předložený přehled ilustruje hlavní literaturu, z níž jsem čerpala při psaní  

své diplomové práce. 

Italská raně renesanční malba se objevuje jako encyklopedické heslo v různých 

encyklopediích, přehledových dílech historie a umění, v učebnicích, katalozích galerií 

atd.3 Stejně tak výklad pojmu oltář lze hledat pod katalogovým heslem  

v mnoha publikacích.  

Z výčtu publikací, které byly sepsány k ranému renesančnímu umění, 

k historickému vývoji 14. a 15. století, ale i k osobnostem rodů d´Este, Obizzi  

a Habsburg-Este, je vhodné nejprve vyzvednout tituly mapující historii. Dílo, jež nelze 

nezmínit, je mnohosvazkový Ottův slovník naučný.4 Přehledné dílo, které posloužilo  

ke zpracování především historických témat a informací o významných osobnostech. 

Následující tituly jsou již více zaměřené na Itálii a její dějiny. Přínosnou knihou,  

co se týče historiografie, je titul Jacoba Buckhardta, Kultura renesance v Itálii.5 Velmi 

podrobně zpracované dílo přináší obraz renesance nejen z pohledu historie a jejího 

vývoje, ale i jako pohledu na výtvarné umění. Uměleckým dílem je i tehdejší stát, 

 na který autor nahlíží jako na racionální a velmi promyšlený výtvor, jež se projevuje ve 

všech oblastech italské společnosti. Dílem taktéž velmi kvalitně zpracovávajícím 

historiografii, je titul Italská renesance od Josefa Macka.6 Většina knihy přináší 

informace o historické a politické situaci, dvě poslední kapitoly jsou věnované umění. 

Kniha je proložená ilustracemi uměleckých děl. Dílem doplňujícím výše uvedené  

je kniha autora Denise Haye, Evropa pozdního středověku 1300–1500.7 Titul pojímá 

evropské dějiny na sklonku středověku a zrodu nové éry. V úvodních kapitolách  

se věnuje obecným pojmům jako složení společnosti, teorii a praxi vlády. Následující 

kapitoly představují jednotlivé části, popřípadě země Evropy. Velmi přínosné jsou 

mapy a genealogické tabulky významných rodů umístěné v závěru knihy.  

                                                 
3 Např. PIJOAN 1999, OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ 1894 
4 OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ 
5 BURCKHARDT 1860 
6 MACEK 1965 
7 HAY 2010 
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Historiografické tituly doplňují tituly vymezené více uměleckým směrem, nebo 

kombinující obojí. Nelze nezmínit mnohosvazkové Dějiny umění od Josého Pijoana,8 

podávající komplexní pohled na epochy uměleckých dějin. O poznání útlejší je malé 

přehledové dílo z ruky Františka Nesejta, Italská renesance.9 Toto dílo přináší velmi 

stručný přehled věnovaný období renesance v Itálii a nejvýznamnějším autorům. Kniha 

Fredericka Antala Florentské malířství a jeho společenské pozadí zpracovává téma  

do jednotlivých kapitol dle století.10 Vyjma přehledu historického a uměleckého Antal 

přináší také celkový přehled zobrazování Krista, Panny Marie a světců v rámci uvedené 

datace. Tuto část knihy shledávám, co se týče ikonografie, jako velmi přínosnou. 

Z mnohých dalších lze vyzdvihnout ještě New light on Old Masters od Ernsta Hanse 

Gombricha.11 

Vzhledem k tématu této diplomové práce bylo nezbytné využití i mnoha 

katalogů. Stěžejním dílem pro sbírku Tommasa degli Obizzi je souhrnný obrazový 

katalog Národní galerie v Praze, Italian painting 1330–1550,12 který vytvořila Olga 

Pujmanová ve spolupráci s Petrem Přibylem. Ač se jedná o práci českých autorů, kniha 

je vydaná v anglickém jazyce. Některé úvodní části jsou přeloženy i do italského 

jazyka. Katalog je zpracován velmi podrobně a kvalitně. Je rozdělen na dvě hlavní části, 

kdy je první část věnovaná dílům umístěným v Národní galerii, druhá část sbírkám 

umístěných v České republice. Systém obrazového katalogu vyniká především díky 

velkým formátům a vysoké kvalitě reprodukcí děl, která jsou často doplněna o zvětšené 

detaily důležitých částí, popřípadě detailů rámu, či zadní strany. Jednotlivá hesla mají 

zpracovaný životopis autora. Dále následují informace o rozměru díla, použitého 

materiálu, inventárních číslech Národní galerie, informace o původní provenienci, 

literatuře, ale i doplňující poznámky, jež vysvětlují případné popisky na druhé straně 

obrazu či rámu obrazu. Dále je uveden ještě stav obrazu a technologická vyšetřování. 

Zadní část díla doplňují tabulky s údaji a přehledy jednotlivých děl. Nalezneme zde 

přehlednou tabulku, jež uvádí u každého díla stará inventární čísla, nová inventární čísla 

a katalogová čísla. Dále tabulku současných vlastníku děl, sbírek a aukcí. Tabulku 

s přehledem souhrnu děl restituovaných, nebo navrácených Národní galerii v Praze, 

nebo díla dlouhodobě propůjčená. Co se týče obrazů z ostatních sbírek České republiky, 

                                                 
8 PIJOAN 1999 
9 NESEJT 1995 
10 ANTAL 1954 
11 GOMBRICH 1986 
12 PUJMANOVÁ 2008 
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jsou zde uvedeny galerie, státní hrady a regionální muzea, kde jednotlivá díla najdeme. 

Publikace obsahuje také tabulku s přehledem současných, nebo minulých vlastníků 

kolekcí, nebo aukcí. V poslední tabulce nalezneme přehled italských maleb 1330–1550, 

jež byly katalogizovány v katalogu Společnosti přátel umění. V porovnání se staršími 

katalogy upřednostňuji tento v jeho kvalitě, co se týče zobrazení, velikosti a především 

obsahu informací. Olga Pujmanová je taktéž autorkou katalogu Italské renesanční 

umění z českých sbírek.13 Jedná se o katalog v rámci oslav 200. výročí vzniku Národní 

galerie v Praze. Stejně jako výše uvedený katalog, i tento obsahuje velké množství 

kvalitních barevných reprodukcí. Následujícím je katalog vázající se k dlouhodobé 

expozici sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České, 

Čechy a střední Evropa 1200–1550 editovaný Štěpánkou Chlumskou.14 

Co se týče výtvarného umění, shledávám velmi zajímavou publikaci Průvodce 

studiem dějin středověkého výtvarného umění od autorky Mileny Bartlové.15 Titul  

se věnuje pozdní gotice a raně renesančnímu umění. Kvalitně zpracovává zejména 

otázku obsahů děl, přináší pohled na mariánský kult a mariologii v umění. Tématům 

oltářů se taktéž věnuje kniha Jozefa Lenharta Oltáre v zbierkach múzeí a galérií  

na Slovensku a v Čechách.16 

Při zpracování jednotlivých děl je nezbytné pracovat také s ikonografickými 

významy. K tomu posloužila následující literatura. Nezbytným, zároveň mým velmi 

oblíbeným výkladovým slovníkem, je slovník Jana Royta, Slovník biblické 

ikonografie.17 Je velmi obsáhlý a přehledně řešený, doplněný černobílými kresbami 

zobrazující aktuální pojem. Jednotlivé pojmy jsou řazeny abecedně. Každý pojem 

skrývá další podpojmy, například možná zobrazení a varianty. Jsou zde uvedené taktéž 

odkazy na jednotlivá evangelia a další literaturu, která s uvedenými pojmy pracuje. 

Dalším přehledným výkladovým slovníkem je dílo Hynka Rulíška, Postavy, atributy, 

symboly-Slovník křesťanské ikonografie.18 Tento slovník obsahuje v porovnání 

s předchozím více pojmů, ale méně podrobně zpracovaných. Hesla jsou řazena 

abecedně, doplněná o ilustrace a fotografie k danému tématu. Ikonografie a atributy 

svatých,19 od Věry Remešové, je taktéž abecedně řazený biblický slovník,  

                                                 
13 PUJMANOVÁ 1997 
14 CHLUMSKÁ 2014 
15 BARTLOVÁ 2003 
16 LENHART 1992 
17 ROYT 2007 
18 RULÍŠEK 2005  
19 REMEŠOVÁ 1991 
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avšak podstatně stručnějšího charakteru, než předchozí dva uvedené. Jeho druhá část 

obsahuje abecední seznam atributů, jenž je nápomocný při rychlém hledání.   

V rámci zahraniční literatury jsem pracovala zejména s následujícími tituly.  

Co se týče umělecké sbírky umístěné na zámku Konopiště, je velmi cenný článek 

Milliarda Meisse, Primitives at Konopiště.20 Anglicky psaný text přibližuje počátky 

sbírky, její osudy, věnuje se uspořádání děl na konopišťském zámku a rozdělení 

proveniencí děl. Součástí článku je i obrazová příloha, avšak pouze černobílá. Millard 

Meiss je taktéž autorem titulu Painting in Florencie and Siena after the black death.21 

Kniha pojednává především o historické situaci ve Florenci a v Sieně. Je zde možné 

nalézt odkazy na další informace, avšak ne mnoho. Pujmanová, ale i několik dalších 

autorů odkazuje na knihu L´inventario della collezione Obizzi al Catajo, a článek 

Collezione del museo Civico di Padova od Piera Luigi Fantelliho.22 Uvedený italský 

článek lze nalézt samostatně, tak i jako součást knihy. Jedná se o naprosto totožný text, 

jež má dokládat inventář celé sbírky na padovském hradě. Nalezneme zde i zmínku  

o sbírce drobných italských oltářů, avšak nenalezneme zde konkrétnější informace. 

Dalším zahraničním dílem je heslovitý slovník A dictionary of Art and Artists od Petera 

a Lindy Murray.23 Tento slovník uvádí přehled heslovitě seřazených významných 

autorů a umělců. Mezi další literaturu bych zařadila The Christmas story in medieval 

and Renaissance manuskripts from the Spencer Collection od Karla Kupa24a Florence 

at the dawn of the Renaissance od Christine Sciacca.25 Dalšími cizojazyčnými zdroji 

byly webové stránky. Ať už webové stránky hradu Catajo, tak i vybraných světových 

muzeí, ve kterých jsou umístěné podobné sbírky jako je tato. Odkazy na konkrétní 

webové stránky jsou uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Všechny předešlé informace poté doplnily informace z archivů. Mnoho cenných 

informací jsem nalezla v Národním archivu v Praze a archivu Národní galerie v Praze. 

Jednalo se především o informace dokládající historické souvislosti. Národní archiv  

byl zdrojem informací ohledně vypořádání se s majetkem Rakouska-Uherska vůči nově 

vzniklé Československé republice, ale také zámku Konopiště jako takového. Archiv 

Národní galerie a složka Konopiště zprostředkoval informace týkající se sbírky uložené 

na Konopišti, její soupisy a převod majetku. Informace obou archivů se scházely 

                                                 
20 MEISS 1946 
21 MEISS 1951 
22 FANTELLI 1803 
23 MURRAY 1959 
24 KUP 1969 
25 SCIACCA 2012 
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v bodech vlastnictví a správy zámku Konopiště, účelům zámku a přilehlého parku 

a převodu do správy Národního Památkového ústavu. Kontaktovala jsem taktéž 

správkyni depozitáře zámku Konopiště, avšak nesetkala jsem se s kladnou odpovědí,  

co se týče dalších informací ohledně sbírky. Informace získané z archivů doplnila 

publikace Aleny Janatkové a Víta Vlnase, Pražská Národní galerie v protektorátu 

Čechy a Morava.26 Dále také brožura 200 let Národní galerie v Praze od Víta Vlnase.27 

Dále jsem čerpala z prací, jež se věnují sbírkám Konopiště. Velmi přínosnou 

byla magisterská práce Stanislava Hrbatého Konopišťská zbrojnice, která mapuje osudy 

nejvýznamnější sbírky zbrojí na území České Republiky.28 Mnoho mnou získaných 

informací co se sbírky umístěné na Konopišti týče, bylo totožných s informacemi 

uvedených v této práci, neboť osudy zbrojnice byly do jisté míry shodné s osudy dalších 

uměleckých děl, například i oltářů. Publikací mapující zámek Konopiště v nedávné 

minulosti je kniha Benešov a Konopiště v minulosti od Jiřího Tywoniaka.29 Kniha 

obsahuje mnoho dobových fotografií, ale i seznam osobností spjatých s Benešovem  

a Konopištěm. Osudy Konopiště, ale především Ferdinanda d ´Este mapuje publikace 

Lukáše Pavlíka Ve službách Konopišťského pána, zaměstnancem nejen na zámku 

Konopiště v Čechách.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 JANATKOVÁ, VLNAS 2013 
27 VLNAS 2005 
28 HRBATÝ 2009 
29 TYWONIAK 1992 
30 PAVLÍK 2014 
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1.2 Charakter a podoba oltářů 14. s 15. století v Itálii 
 

Renesance byla převratem středověku v novou epochu kulturního a duchovního 

rozvoje s důrazem na obrození, nový rozkvět, racionalistický individualismus  

a humanismus. Probíhala s náboženskou reformací a navazovala na antické dědictví.  

Ve výtvarných dílech můžeme hledat prvky gotické, ze kterých umění vycházelo, prvky 

antické, jimiž se umění inspirovalo, a také prvky všestranné dokonalosti a vyváženosti, 

jež vzešla z nové epochy.31 

 

1.2.1 Oltáře 14. a 15. století 

 
Itálie byla první zemí, kde se rozvinulo tabulové malířství ve větším počtu.  

A to především proto, že Itálie byla první zemí, kde se rychle vyvinula početná střední 

třída, která se stala, spolu s církevními řády, dalšími objednavateli děl. Během  

14. století byla většina obrazů určena k výzdobě kostelů. Starou mozaikovou výzdobu 

postupem času vystřídaly fresky, jež byly, co se týče materiálu, o poznání levnější. 

Oltářní obrazy, které tvořily hlavní výzdobu, získávaly postupem času na oblibě a větší 

důležitosti. Objednavatelé děl byly zejména náboženské řády, jež vlastnily kostely,32  

ale i bohatší občané, jejichž rodiny si některé kaple33 nárokovaly. Přičemž obrazy 

hlavního oltáře byly většinou objednány náboženským řádem.34 

Oltářní obrazy určené pro soukromou devoci  a taktéž cestovní přenosné oltáře 

se objevují již na konci 13. století. V polovině 14. století prudce narostl jejich počet. 

Příčinou nárůstu počtu byl bezesporu rozvoj soukromého a osobního postoje 

k náboženství. Od velkých gotických chrámů se zbožnost přesouvala často  

do rodinných kaplí náležející bohatším občanům. Taktéž vznikaly oltářní obrazy určené 

k náboženským obřadům doma. Kvalita těchto děl byla většinou o poznání nižší 

v porovnání s hlavními díly zdobícími kostely.35 

Obsah a tematika děl se v porovnání s gotickou malbou pozměnily. Symbolický 

a dogmatický ráz již nebyl tak silný, zatímco epické motivy byly stavěny stále více  

do popředí. Náboženské příběhy zobrazující zejména Krista, Pannu Marii a životy 

                                                 
31 PIJOAN 1999, 56; BURCKHARDT 2013, 31 
32 Ve Florencii např. S. Croce. 
33 Ve Florencii např. S. Maria Novella. 
34 BURCKHARDT 1860, 43 
35 ANTAL 1954, 72 
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světců byly osvobozeny od starých dogmatických a symbolických cyklů o spasení  

a s postupným nástupem renesance a humanismu se stávaly více osobními. Humanizace 

obrazů během 14. století používala následujících změn. Náboženské příběhy nabývaly 

nového významu. Příběhy se více přibližovaly životům skutečných lidí. Proto docházelo 

ke stále většímu zobrazování námětů ze života Ježíše Krista, Panny Marie a světců. 

Umění se taktéž oprostilo od zarytých schémat a kompozic. Ve 14. století přichází nové 

pohledy a způsoby nazírání na kompozici, na zobrazování přírody, ale i nazírání  

na přírodu jako takovou. Zobrazovalo se tak novějšími způsoby a více se upouštělo  

od tradičních typů. Do příběhů se přidávaly další osoby, aby jej oživily a přinesly větší 

citovou přitažlivost. Postavy se seskupovaly, používalo se více žánrových prvků, 

krajiny byly zachycovány věrněji. Nová témata čerpala především z apokryfních 

evangelií, kde se objevují právě zmiňované žánrové detaily. Mezi další prameny,  

ze kterých umělci čerpali, patřila Legenda Aurea Jacoba de Voraigne a Meditationes 

Vitae Christi od Giovanniho de Caulibuse známého taktéž jako Pseudo-Bonaventura. 

V uvedených pramenech je život Kristův líčen velice detailně. Rovněž Panna Marie  

je zde velmi silně stavěna do popředí. Velmi často se objevují scény o Jáchymovi  

a Anně, Zrození Panny Marie, zobrazení pokoje a lůžka ženy rodičky, Mariina návštěva 

v chrámu, Zvěstování Panně Marii, Mariino odevzdání se do vůle boží.36 

Obraz Matky Boží prošel proměnou v průběhu století. Maria nebyla již jen 

formální královna nebes. Stala se něžnou, milující Matkou Boží. Toto silné lidské pojetí 

bylo základem uctívání této doby. Malé intimní obrazy Panny Marie a Ježíše byly 

typickými obrazy vyskytující se v měšťanských domech v průběhu 14. století. Vztah 

matky a syna nabyl časem na důvěrnosti. Dítě bylo častěji zobrazováno jako dítě 

skutečné, například při hraní, jak jej matka krmí, hladí, jak si od matky bere květiny ad. 

Často již také Panna Marie nesedí na trůně, ale na polštáři, či na zemi. Dokonce  

i rituální obraz par excellence, oltářní obraz Panny Marie a světců se přetvářel  

ve více osobní. 14. století zachovávalo stále hierarchické prvky a obřadné prvky, zlaté 

pozadí, Panna Marie na vyvýšeném trůně, obklopená anděly a světci. Nyní byli světci 

více spojováni s Pannou Marií nejenom skrze téma, ale i skrze citovou stránku. 

Humanismus se projevil například u světců, kteří neorodovali pouze za hříšné lidstvo 

obecně, ale zejména za dárce obrazu, v některých případech byli světci zvláštními 

patrony, po nichž měl právě donátor své jméno. Vznikal tak osobitý vztah mezi dárcem 

                                                 
36 ANTAL 1954, 81 
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a obrazem, ale taktéž mezi dárcem a Pannou Marií. Patroni se tak přimlouvali  

za donátorovy prosby. S postupem času se v průběhu 14. století začíná objevovat i dárce 

přímo na obraze. Nejdříve úmyslně, jako malá postava, v porovnání s ostatními,  

aby bylo na první pohled zřejmé, kdo je donátorem. Později se postava donátora 

zvětšuje a je se svým patronem blíž k Panně Marii. Lze se setkat i s náměty,  

kdy je zobrazena celá rodina donátora.37 

Malířství 15. století vycházelo z malířství 14. století. Bohaté rodiny stále 

objednávaly díla pro své kaple v kostelech, cechy objednávaly díly pro kaple ve svých 

cechovních domech. Lze sledovat zejména rostoucí počet domácích oltářů v závislosti 

na nárůstu počtu bohatých rodin, jež si soukromé obrazy mohly dovolit. Nejvíce 

zobrazovaným tématem oltářních obrazů italské provenience byla Panna Marie mezi 

světci, mnohdy doplněná postavami okolo, včetně donátora. Toto téma, které bylo 

původně především lidového charakteru, později se začalo více vyskytovat  

i v objednávkách vyšších středních tříd. Tento stav je důkazem nárůstu racionalismu.38 

 

1.2.2 Hlavní centra  

 
1.2.2.1Florencie 
 

Ve středověku byla Florencie centrem významné městské republiky. Na počátku 

15. století patřila k nejbohatším městům v severní Itálii a v Evropě vůbec. Rozkvět 

města byl způsoben především výrobou sukna a bankéřstvím rodu Medicejských.  

V dobách republiky a především za Medicejských došlo k velkému kulturnímu rozkvětu 

města. Bohatý městský stát představoval ideální prostředí pro rozvoj umění.39  

Ještě na počátku 15. století zde přetrvával tradiční proud gotického malířství. 

Tento proud byl ovlivněný internacionální gotikou, díly Giotta a Gentile da Fabriana.40 

 

Giotto di Bondone,41 byl objeven Cimbauem, v jehož dílně pracoval  

jako učedník. Později byl u Cimbaua i zaměstnán. Spolu s Cimabuem je pokládán  

za zakladatele moderního malířství, neboť se oba odklonili od statických a stereotypních 

konvencí své doby. I když se Giotto ve své tvorbě zabýval převážně náboženskými 

                                                 
37 ROYT 2007, 189 
38 BUCKHARDT 1860, 53 
39 ANTAL 1954, 23 
40 BENČOVÁ 2007, 11 
41 Giotto di Bondone (1267-1337) 
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tématy, jeho postavy už mají jakousi renesanční životnost, gesta a dynamiku a také 

zřejmý třetí rozměr.42 

Již roku 1290 dostal zakázku v bazilice sv. Františka v Assisi, na jejíž výzdobě 

pracoval již před tím jako pomocník Cimabua. Jeho úkolem bylo vyzdobit dolní část 

stěn jednolodního horního kostela. Giotto zde vytvořil pozoruhodný cyklus 28 fresek  

ze života Svatého Františka. Giotto pracoval také pro papeže Bonifáce VIII., od roku 

1334 byl jmenován inspektorem při stavbě florentské katedrály a zastával rovněž funkci 

městského architekta. Giotto se zasloužil o další stavby ve Florencii, ale i v Neapoli  

a v Římě. Během let 1303 – 1310 pracoval v Padově, kde vzniklo největší mistrovské 

dílo. Cyklus fresek v Cappella degli Scrovegni obsahující 38 scén ze života Panny 

Marie, Ježíše Krista a Svatého Jáchyma. Giotto poté pracoval ve Florencii, v Neapoli  

a znovu v Římě, kde se podílel na výzdobě původního chrámu Svatého Petra. Dodnes  

se dochovala jen restaurovaná mozaika Navicella. Po roce 1315 se vrátil zpět  

do Florencie, kde vytvořil dva cykly fresek a řadu oltářních obrazů pro kostel Santa 

Croce. V Santa Croce vyzdobil freskami kaple čtyř rodin. Kapli Peruzzi, Bardi, Giugni 

a Spinelli.43  

Poslední léta života se Giotto věnoval architektuře a sochařství. Byl opět jmenován 

architektem městských hradeb. Dozoroval tak při výstavbě florentského dómu.  

Na sklonku života byl povolán do Milána. Přesto se znovu vrátil do Florencie. Zemřel 

během prací na fresce zobrazující Poslední soud v kapli Bargella.44 

 

Italský malíř Gentile di Niccolò di Giovanni Massi, zvaný Gentile da Fabriano,45 

byl jedním z nejznámějších a nejvyhledávanějších malířů své doby. O jeho malířském 

vzdělání neexistují žádné zmínky, nicméně prvky v jeho obrazech naznačují,  

že se pravděpodobně naučil malovat v Miláně nebo ve Veroně.46 

V roce 1408 byl pozván do Benátek, kde vytvářel fresky pro Dóžecí palác, které  

se nezachovaly. V Benátkách se také brzy proslavil a získal několik studentů, z nich 

nejznámějším byl Jacopo Bellini. Až v roce 1419 se usadil ve Florencii, kde se přátelil  

s Donatellem, Brunelleschim i Ghibertim. Umělci ho ovlivnili především v zájmu  

o perspektivu a užití architektonických prvků v obraze. Ve Florencii da Fabriano 

                                                 
42 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=430, vyhledáno dne 16. 4. 2017 
43 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=430, vyhledáno dne 16. 4. 2017 
44 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=430, vyhledáno dne 16. 4. 2017 
45 Gentile da Fabriano (1370-1437) 
46 http://www.artmuseum.cz/umelec_list2.php?art_name=R%, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
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vytvořil svůj nejznámější obraz Klanění králů, který byl původně umístěn v kapli 

Strozzi v kostele Santa Trinita.  

Da Fabriano také nějakou dobu pobýval v Sieně a Orvietu. Později, roku 1427, 

se na pozvání papeže Martina V. přestěhoval do Říma, kde začal pracovat na freskové 

výzdobě hlavní lodi baziliky Sv. Jana Laterana. Tuto práci kvůli své smrti nedokončil. 

Tuto zakázku pak převzal jeho žák Pisanello, který po jeho smrti také převzal jeho 

malířskou dílnu se všemi studenty včetně jeho nejslavnějšího žáka Fra Angelica.47 

 

Významnou osobností Florencie se stal bankéř Cosimo Medici, zvaný Il 

Vecchio. Cosimovou zásluhou byla do kláštera San Marco nastěhována skupina 

dominikánských mnichů, mezi nimiž byl i Fra Angelico, který klášter vyzdobil svými 

malbami.48 

 

Fra Angelico49 byl původně iluminátorem náboženských spisů a pravděpodobně 

pracoval společně se svým starším bratrem Benedettem, který byl rovněž 

dominikánským mnichem.50 

Fra Angelico vytvořil v klášteře ve Fiesole řadu fresek a oltář. V roce 1436  

Fra Angelico přesídlil do Florencie, kde vytvořil zmiňované fresky v klášteře San 

Marco. V roce 1439 pak v klášteře vytvořil slavný oltář, ve kterém představil zcela nové 

zobrazení. Postavy již nebyly zachyceny tak strnule, byly uskupené zcela přirozeně. 

Toto zpracování bylo inspirací pro mnoho dalších umělců například pro Giovanniho 

Belliniho, Perugina a Rafaela. Fra Angelico pracoval také v Římě, kde vytvářel fresky  

v katedrále Svatého Petra pro papeže Eugenia IV. Později, v letech 1447-1449, vytvořil 

fresky pro soukromou kapli papeže Mikuláše V. Z Říma odešel zpět do kláštera  

ve Fiesole, kde byl až do roku 1452 převorem.51  

Fra Angelico byl malířem výhradně náboženských témat. Ve svých dílech 

dokázal zachytit jemný klid, pořádek a jednoduchost. Na sklonku života odešel pracovat 

do Říma, kde zemřel, když maloval fresky pro soukromou kapli ve Vatikánu.52  

 

                                                 
47http://www.artmuseum.cz/umelec_list2.php?art_name=R%, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
48 BENČOVÁ 2007, 12 
49 Fra Angelico (1387-1455) 
50 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=88, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
51 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=88, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
52 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=88, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
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  Nový umělecký směr dal vzniknout zejména většímu zájmu o přírodu a zasazení 

děje reálného světa, což se naplno projevuje v dílech Masaccia a Masolina. 

 

Massacio,53 celým jménem Tommaso Cassai, vstoupil v roce 1422 do jednoho  

z florentských cechů. Prvním jeho dílem je oltář Cascia.  

Dále začal spolupracovat s Masolinem da Panicale, přičemž vrcholem jejich 

spolupráce byla výzdoba kaple Brancacciů v kostele St. Maria del Carmine ve Florencii. 

Fresky byly dohotoveny až téměř po padesáti letech Filippinem Lippim.54 V roce 1427 

Masaccio získal zakázku na vytvoření fresky Svaté trojice pro kostel Santa Maria 

Novella ve Florencii. V této fresce poprvé použil lineární perspektivu, ve které  

se pravděpodobně inspiroval u svého přítele Brunelleschiho. Přestože  

namaloval pouhé tři větší zakázky, změnil jimi pohled na využití světla a perspektivy  

v obrazech. Jeho postavy měly nevšední výrazy opravdového citu, což bylo před 

Masacciovým nástupem v církevním umění zcela neznámé. Massaciovo pochopení 

přírody a taktéž jeho užití světla a barvy se stalo základem pro celé renesanční umění.55  

 

Italský malíř pozdní gotiky Masolino,56 celým jménem Tommaso da Panicale,  

se učil malovat v Ghibertiho dílně. V roce 1428 byl pozván do Říma, kde měl 

namalovat fresky v kardinálově soukromé kapli v kostele Sv. Klementa. Později 

pracoval v Lombardii. Společně s mnoha dalšími známými toskánskými malíři 

pracovali na výzdobě kardinálova paláce a kostela a na křtitelnici.57  

Masolino ve svých obrazech používal techniky a styl pozdní gotiky, nicméně jeho 

postavy nesly prvky nastupující renesance, a to především díky svému objemu  

a vytříbené perspektivě.58  

 

Perspektiva se začíná objevovat v díle Paola Ucella.59 Ucello byl v roce 1414 

přijat do malířského cechu Svatého Lukáše, o rok později se stal členem florentského 

malířského cechu. Pro kostel Santa Trinita ve Florencii namaloval fresku Svatého 

Františka. Pro jednu z kaplí florentského dómu Santa Maria Del Fiore vytvořil fresku 

                                                 
53 Massacio (1401-1428) 
54 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=581, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
55 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=581, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
56 Masolino (1383-1447) 
57 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=825, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
58 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=825, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
59 Paolo Ucello (1397-1475) 
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Zvěstování. Již na této fresce si lze povšimnout dokonale vykreslené stavby, jež 

dokazuje studie perspektivy. Později Uccello vytvořil řadu scén se zvířecími náměty pro 

dům Medici. Dále provedl také fresky v ambitu florentského kláštera Santa Maria 

Novella. Ve Florencii pracoval na výzdobě florentského domu Santa Maria del Fiore. 

V roce 1436 přijal zakázku na zhotovení fresky k uctění památky anglického kondotiéra 

Johna Hawkwooda.60  

Několik let také pracoval v Padově, odkud se jeho práce nedochovaly. V letech 

1450-1456 vytvořil tři obrazy pro Palazzo Medici s námětem bitvy u San Romana.  

I na těchto obrazech je patrné vysoké propracování prostoru a perspektivy. Krátce také 

působil v Urbínu. Posledními Ucellovými díly byly portréty pěti význačných umělců.61  

 

Konec 15. století je ve znamení politického a náboženského neklidu, vyhnání 

rodu Medicejů. Bohatí měšťané objednávají svá díla pro výzdobu kostelů a kaplí. Pro 

tyto rodiny pracovali například umělci Domenico Ghiarlandaio pro rodinu Sassetti  

a Tornabuoni, Filippino Lippi pro rodinu Strozzi.62 

 

Malíř a freskař Domenico Ghirlandaio, 63 celým jménem Domenico di Tommaso 

Curradi di Doffo Bigordi, se narodil ve Florencii. Později studoval u Alessia 

Baldovinettiho. Jeho kompozice byly monumentální a dekorativní. Dle Vasariho  

byl Ghirlandaio jedním z prvních malířů, kteří přestali ve svých malbách používat 

zlacení. V jeho dílně mu pomáhali jeho mladší bratři Benedetto a Davide. Ghirlandaio 

vyzdobil kapli florentského kostela Santa Maria Novella, kde zachytil výjevy ze života 

Panny a Sv. Jana Křtitele. Ghirlandaio pracoval na freskách v Pise, San Gimignanu  

a v roce 1483 byl papežem Sixtem IV. pozván do Říma.64  

 

Filippino Lippi65 se původně učil v malířské dílně svého otce ve Spoletu. Poté 

úspěšně pracoval v dílně Sandra Botticelliho, který byl bývalým studentem jeho otce.  

V roce 1472 se stal Botticelliho společníkem a členem florentského malířského cechu. 

Lippiho první větší zakázkou bylo dokončení fresky ve florentské kapli 

Brancacciů, na kterých původně pracoval Masaccio. V roce 1488 odešel do Říma,  

                                                 
60 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=240, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
61 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=240, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
62 BENČOVÁ 2007, 12 
63 Domenico Ghirlandaio (1449-1494) 
64 http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=430, vyhledáno dne 13. 3. 2017 
65 Filippino Lippi (1457-1504) 
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kde pracoval pro kardinála Olivera Carafou. Zakázkou byla výzdoba rodinné kaple v 

kostele Santa Maria sopra Minerva.66  

 

Florentská škola 

Florenstská škola byla nejvýznamnější italskou školou od 14. do 16. století.  

Svůj zájem zaměřovala na lidské tělo, především na akt, v jeho plné plastičnosti  

a obrazové prostorovosti. Před smyslem pro barvu převládala přesná kresba a modelace 

tvarů, kterou poskytovala vědecká anatomie člověka. Dalším pilířem Florentské školy 

byla perspektiva. Všechny uvedené body byly jednotlivými částmi, které musel malíř 

ovládnout.67 

 

1.2.2.2 Siena 
 

Sienská škola se vyznačovala větším smyslem pro duševní a smyslové hodnoty, 

zálibou v dekorativním působení linií a barev. Po dlouhou dobu soupeřila s Florentskou 

školou. V sienských obrazech 14. století je ještě patrné doznívání byzantského vlivu. 

Mezi hlavní představitele patřili Simone Martini a bratři Lorenzettiové.68  

 

1.2.2.3 Severní Itálie 
 

Florencie přestala mít v průběhu prvních dvou desetiletí 16. století přední 

postavení. Umělci přecházeli do Říma a do Benátek. Sever Itálie byl různorodým 

územím, v němž pozorujeme kontrasty mezi Benátkami a ostatními regiony. Umění  

se tak projevovalo skrze panovnické dvory městských států. Umělci mnohdy cestovali 

za nabídkami jednotlivých dvorů, jako například Pisanello, popřípadě setrvávali  

na dvorech po delší dobu, jako například Cosme Tura, Ercole de´Roberti ve Ferraře, 

Andrea Mantegna v Mantově, Piero della Francesca v Urbinu.69 

 

1.2.2.4 Benátky 
  

Hlavní rysy a povahu benátské školy ovlivnila zvláštní poloha města. Jeho 

uzavřenost a zároveň živé styky se světem a malebné prostředí. V Benátkách se křížily 

vlivy z východu i ze západu a současně odtud proudily umělecké podněty do střední 

                                                 
66 BENČOVÁ 2007, 13 
67 ANTAL 1954, 37 
68 BENČOVÁ 2007, 17 
69 BENČOVÁ 2007, 30 
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Evropy. Několik staletí na město působil vliv Byzantské říše. Jeho výtvarná tradice  

zde přežívala spousty let. Benátky byly opakem Florencie. Hlavním charakteristickým 

znakem byl smysl pro barvu.70  

 

Benátská škola se začala rozvíjet až později a to s působením Florenťana Gentile 

da Fabiana a Pisanella, kteří byli roku 1410 pozváni k výzdobě Dóžecího paláce.  

Oba malíři ovlivnili Jacopa Belliniho, otce slavné malířské rodiny z Benátek. Z důvodu 

vlhkého ovzduší, které nesvědčilo freskové výzdobě, se v Benátkách rozvinul 

především závěsný obraz. 71  

 

Vůdčími osobnostmi benátské školy jsou jeho synové, Gentile a Giovanni, kteří 

založili dva směry. Gentile se zaměřil na obrazovou řeč, která se věnovala popisnému  

a statickému zobrazování. V Giovanniho tvorbě prvních několika let můžeme vidět vliv 

Andrea Mantegni.72 Ke změně došlo v roce 1475 s příchodem Sicilana Antonella  

da Messina. Od něhož Giovanni Bellini získal více citu pro světlo. V jeho kompozicích 

se taktéž objevoval smysl pro monumentalitu.73   

 
  Giovanni Bellini se učil se u svého otce a spolupracoval s ním až do jeho smrti. 

V jeho raných dílech se objevují vlivy Donatella a švagra Andrea Mantegni. Bellini 

především usiloval o přesnou kresbu a perspektivu. V roce 1479 převzal práci  

v dóžecím paláci v Benátkách po svém bratrovi (po požáru v roce 1577 z výzdoby  

nic nezůstalo). Postupem času se jeho umění dostávalo do stále větší pozornosti  

a obliby. Patřil k nejvýznamnějším malířům Madon. Mariánský triptych, Madona mezi 

světci pro kostel San Giobbe v Benátkách byly jeho dalšími díly. Za jeho mistrovské 

dílo se považuje Alegorie očistce.74 

Svým uměleckým projevem zapůsobil na mnoha místech v Benátkách,  

v Lombardii, Bergamu, Cremoně a Emilii.75  

                                                  

                                                 
70 BENČOVÁ 2007, 23 
71 BENČOVÁ 2007, 24 
72 Andrea Mantegne si vzal za ženu jejich sestru.  
73 BENČOVÁ 2007, 24 
74 BENČOVÁ 2007, 24 
75 BENČOVÁ 2007, 24 
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1.2.2.5 Řím 
 

Řím se přímo na vzniku renesance nepodílel, pouze poskytoval příznivé prostředí 

florentským malířům zejména Michelangelovi a Raffaelovi. Ti na papežském dvoře 

vytvořili díla vrcholné renesance.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 BENČOVÁ 2007, 35 
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1.3 Ikonografie mariánského cyklu v deskových 
oltářích italské provenience 14. a 15. století 
 

1.3.1 Zobrazení Panny Marie ve výtvarném umění 

 
Ve středověké společnosti, která byla z většiny negramotná, sehrálo figurální 

výtvarné umění velmi důležitou úlohu jako prostředek komunikace. Pro typický způsob 

tehdejšího myšlení, bylo vhodné využití specifických vlastností obrazu. Přítomnost 

obrazu v současnosti dovoluje a umožňuje opakované vnímání díla, emotivní působení 

obrazu, ale i zkoumání díla skrze symbolické významy poplatné době, které nás 

dovedou k racionalizaci a myšlení tehdejších lidí. Ikonografický program nebyl nutně 

součástí každého díla vzniklého ve středověku.77 

Obrazy představovaly základní otázky života středověkého člověka, především 

se jednalo o spásu vlastní duše i duší svých blízkých. Náměty tak nebyly libovolné, 

dbalo se na pravdivost výpovědní hodnoty. Ten, kdo garantoval pravdivost 

náboženského obrazu, býval zpravidla úřad církve. V ortodoxní církvi, kde se úloha 

náboženského obrazu podmiňovala hlubším vrstvám ontologie náboženského života, 

byl uzavřen (v době ikonoklastických sporů) systém náboženské spirituální disciplíny, 

jenž svazoval tvůrce obrazů. Jednalo se vlastně o vytvoření jakýchsi sborníků, které 

obsahovaly závazná řešení kompozice děl. V západní církvi tvorba nepodléhala 

takovému tlaku jako ve východní církvi. Konformita vedla spíše k zajištění 

srozumitelnosti a čitelnosti díla. Výtvarné umění tak nadále soupeřilo mezi dvěma póly, 

mnohoznačnosti ze strany výtvarného umělce a zároveň o církevně a společenskou 

srozumitelnost a interpretaci díla.78 

Ikonografii jednotlivých scén a i jejich výběr byl Evropou převzat 

z Byzantského umění. Ve starším středověku původ ikonografie jasně vychází 

z východu. Od 13. století jsou patrné větší úpravy tohoto vyjadřovacího systému. 

Základní funkcí však opět zůstává porozumění výkladu obrazu. Dle výroku papeže 

Řehoře, že „obrazy jsou písmem nevzdělaných“ vede k tomu, že je v dílech potřeba 

docílení srozumitelnosti, která posloužila k jasnému výkladu pro co nejširší publikum.79 

 

                                                 
77 BARTLOVÁ 2003, s. 34 
78 BARTLOVÁ 2003, s. 35 
79 BARTLOVÁ 2003, s. 35 
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1.3.2 Mariologie 

 
„Panna Maria, matka Páně, je zosobněním pokory, poslušnosti a oddanosti 

Kristu. V průběhu dvoutisícileté historie křesťanství se stala inspirací pro teology, 

umělce, i prosté věřící, kteří v ní spatřovali nejbližší prostřednici k Bohu. Během této 

doby se také vyvíjely názory na její úlohu v křesťanských církvích pro spásu vůbec. 

Silná mariánská úcta je projevována v církvi katolické i církvích ortodoxních. Projevem 

této úcty je mariánský kult a rozvinutá mariologie, zkoumající formy a úcty kultu.“80 

Nejčetněji zobrazovaným námětem je bezesporu příběh Ježíše Krista a události, 

jež vedou ke vzniku církevního společenství. Z množství dějů, užívajících  

se pro výtvarné umění, se rozlišovalo dle typu výtvarného díla, například pro nástěnné 

malby byl výběr námětů poměrně úzký v porovnání s například knižní iluminací,  

kde se objevuje mnohem širší rejstřík výjevů. Výběr námětů a scén podléhal zároveň 

proměnám v čase. Proměňovalo se i pojetí a podání jednotlivých výjevů. Zobrazení 

scény, které se nejvíce orientovalo na hlavní jednající postavy v abstraktním prostředí, 

se postupem času proměnilo na vylíčení děje odehrávajícího se v pravděpodobném 

prostředí. Nutno dodat, že všechny hlavní svaté postavy si zachovaly stejné odění, 

nepodléhající času, které bylo inspirované antickými vzory. Ostatní postavy doplňující 

scénu využívaly aktuálních oděvů, ale i doplňků, například v podobě výzbroje  

a výstroje.81 

 Z teologického pohledu zůstává smyslem zobrazení Ježíšovy Matky, Panny 

Marie,82 odkaz na syna coby spasitele a syna Božího. Skrze Ježíše Krista tak obrazy 

z Mariina dětství, které jsou inspirované mimobiblickou literaturou,83 například scény 

                                                 
80 ROYT 2007, 189 
81 BARTLOVÁ 2003, 37 
82 Mariino jméno se odvozuje od egyptského Marje=milovaná, či hebrejského Mirjam. Do konce 18. století bylo   

vykládáno jako stellamaris-hvězda mořská, což se projevilo v textech hymnů (Ave marisstella), v litaniích (např. 
loretánská litanie) i ve výtvarném umění. In: ROYT 2007, 189  

83 O Panně Marii, Matce Páně, se dozvídáme především z evangelijních vyprávění o Kristově dětství u Matouše a 
Lukáše. Mariin rodokmen, na rozdíl od rodokmenu jejího snoubence Josefa, který pocházel z rodu Davidova, 
v evangeliích nenalezneme, pouze víme, že byla dcerou Jáchyma a Anny. V Lukášově evangeliu se píše, že Panna 
Maria žila v galilejském městě Nazaretě, kde jí anděl Páně-archanděl Gabriel-zvěstoval, že „počala z Ducha 
svatého“. Zasnoubena byla s tesařem Josefem a jako těhotná navštívila svou taktéž těhotnou sestřenici Alžbětu. Ta ji 
dle Lukášova evangelia pozdravila jako „matku svého Pána“, jenž je „Požehnána nade všemi ženami“. Dle 
evangelisty Lukáše je Maria „Blahoslavená, která uvěřila“, či „Blahoslavená žena, jejíž tělo tě nosilo a jejíž prsa tě 
živila“. Výjimečnost Mariina je naznačena i v jejím prorockém výroku „Hle, od nynějška mě budou blahoslavit 
všechna pokolení“. Maria stála u jeslí novorozeného Krista, když se mu přišli poklonit pastýři i králové Východu, 
byla přítomna Kristovu obřezání, obětování v chrámě. Společně s Josefem, chráníc Krista před Herodem, utekla do 
Egypta, odkud se zase společně navrátili. Stala se tak svědkem Kristovy disputace v chrámu s učenci, jeho zázraků, 
utrpení svého Syna na kříži i jeho triumfu Zjevení zmrtvýchvstalého Krista Panně Marii. In: ROYT 2007, s. 190. 
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Narození Panny Marie, Uvedení do chrámu aj. jsou bez současného zobrazení Krista. 

Lze tedy rozlišit Mariánské scény a Christologické scény, avšak do určité míry  

se oba náměty překrývají.84 

Uctívání Panny Marie se znásobilo v průběhu středověku, a to na východě  

i na západě.  Již v roce 431 na koncilu v Efezu bylo prosazeno učení o její úloze 

Bohorodičky, což vedlo k dalším interpretacím role Panny Marie jako smrtelné ženy, 

jež nosila ve svém těle vtěleného Boha, jako neobyčejné ženy, protože byla od svého 

početí zbavena dědičného hříchu, a proto nezemřela, nýbrž jen zesnula (usnula)  

a byla vzata na nebesa. Jak uvádí Bartlová,85 „na západě bylo toto učení zdrojem 

dlouhých sporů, mj. mezi františkány a dominikány. Časté náměty Korunovace Panny 

Marie, které se objevují od 13. století, daly vzniknout označení jako královny nebes. 

Rozšíření napomohla i skutečnost, že na západě užívaný obraz s tématem Korunovace 

Panny Marie se stal symbolickým ztělesněním církve samotné. Pro tento námět  

se užívaly se i jiná označení, básnická epiteta, například brána zavřená, hvězda mořská, 

nebo dřevo cedru z Libanonu. Kromě výjevu Panny Marie jako korunované královny 

nebes se objevují i jiné náměty čítající symbolické odkazy Mariina pozemského 

mateřství, Mariiny Moudrosti boží a mnoho dalších.“ 

Co se týče množství středověkých zobrazení, madony86 se krucifixům vyrovnají. 

Jejich obliba narůstala díky oblibě velkému množství symbolických odkazů. Madona 

připomínala vtělení Ježíšovo, jako božího slova.  Další interpretací vtělení je také to,  

že Mariino dítě bude trpícím Kristem, dobrovolně nesoucí hříchy každého člověka. 

Madony se tak staly významným obrazovým centrem – dílem liturgií v průběhu roku. 

Také díky své obecné lidské přitažlivosti se staly nejoblíbenějším zobrazením 

středověku, a tak jakýkoli typ Madony vlastnil každý kostel. Později se Madony dostaly 

i do soukromých rukou a byly součástí domácností (devotio moderna).87 

                                                                                                                                               
Řadu událostí z Mariina života popisují novozákonní apokryfy, zejména pak Protoevanglium Jakubuvo či 

Matoušovo. Tyto apokryfy velmi podstatně ovlivnily Mariinu ikonografii. Evangelia mlčí o událostech Mariina 
života před Zvěstováním. Protoevangelium Jakubovo a z něj vycházející Zlatá legenda Jakuba de Voraigne, vypráví o 
setkání rodičů Panny Marie, sv. Jáchyma a sv. Anny, u Zlaté brány a o zázračném narození Panny Marie, která v 
„čistotě bude“, a o jejím uvedení do chrámu, kde se stala chrámovou služebnicí. Věnovala se zde do svých 14 let 
pravidelně modlitbě a s ostatními pannami spřádala látku na chrámovou oponu. V Písmě taktéž není zmínka o smrti 
Panny Marie, Mariin skon vysvětluje Zlatá legenda. Podle ní byla Panna Maria po smrti nanebevzatá, posazena na 
nebeský trůn vedle svého Syna a korunována Nejsvětější Trojicí. In: ROYT 007, s. 190. 

84 BARTLOVÁ 2003, 37 
85 BARTLOVÁ 2003, 38 
86 Madona – z dějového kontextu vyňaté figury Panny Marie s Ježíškem, nebo malým dítětem. 
87 BARTLOVÁ 2003, 38 
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1.3.3 Retábl 

 
Retábl88 vznikl na západě ve 13. století v rámci proměny liturgie, kdy kněz 

přestal sloužit mši otočený směrem na západ, stojící za oltářním stolem čelem  

ke shromážděnému lidu. Od této doby89 kněz stál při mši čelem k východu, před oltářní 

menzou, zády ke shromážděnému lidu. Antependium, zpravidla obdélné pole, 

zakrývající přední stranu oltářní mensy křesťanského chrámu, tak začalo ztrácet  

na významu. Mnohdy se přemisťovala, například na zadní hranu oltáře. Tímto vznikla 

nejstarší forma retáblu, která se skládala pouze z jedné podélné desky, dossale. Velmi 

častým zvykem bylo umisťování sochařských znázornění Madon, během mší  

i relikviáře, často taktéž figurálně ztvárněné, na konstrukci blízko oltáře, nebo přímo  

na menze. Taktéž těla světců se začaly umisťovat do speciálních schrán, aby byla nad 

oltářem viditelná. Kombinace uvedených tradic dala vzniknout, počátkem 14. století, 

retáblu, který měl v hlavní části umístěnou skříň na relikvie. Zanedlouho poté ke střední 

části byla připojena pohyblivá křídla, se kterými se dalo manipulovat. Křídla  

tak zobrazovala scény s ikonografickým námětem. Záleželo tak na počtu křídel a také  

na jejich pozici, respektive na otevření či zavření křídel. Podle něj se odvíjel 

ikonografický program.  

Složení retáblu je většinou tvořeno hlavní skříní, často obsahující 

polychromované reliéfy, volné sochy, stejně jako vnitřní strany křídel. Vnější strany 

křídel jsou zpravidla malovány. Lze rozlišit podstatně větší jednoduchost námětu  

a dekoru vnějších křídel oproti vnitřním částem křídel, která bývají zdobnější. Celý 

retábl je mnohdy doplněn ještě o architektonické prvky, od 15. století ho doplňují sochy 

umístěné i v horní části skříně. Dalším doplňujícím prvkem bývá ozdobné kružboví 

vysokých nástavců. Skříně jsou umístěné na predele, aby bylo možné snadněji 

manipulovat s křídly. Podélná skříň predely tak může sloužit k ukládání relikvií jako 

relikviář. Často se můžeme setkat i se samostatnými dvířky. V případě, že retábl patřil 

                                                 
88 Často se užívá také pojmu „oltář“, který ale může označovat také kamennou menzu. Někdy používaný pojem 

archa, z latinského slova pro skříň či bednu, je taktéž matoucí, protože ve středověku tento pojem odkazoval na archu 
Noemovu a taktéž je jím označovala obecně schránka, někdy ta určená k uložení eucharistie-tedy sanktuář. 
Redukovanou formou retáblu je tabernákl, slovo ve středověku odkazující na starozákonní stánek úmluvy, označující 
v uměleckohistorickém smyslu menší schránu na sochu, tvořenou konzolou, baldachýnem a pozadím se zavíracími 
křídly, která se dochovala jen výjimečně. Ve středověku se vedle pojmu retabulum lze setkat i s pojmem tabula, které 
mohlo označovat i jednotlivou desku, například epitafní, nebo relikviářovou. Odlišit tyto dva uvedené významy lze 
jen z kontextu. In: BARTLOVÁ 2003, 76 

89 Týká se mší až do liturgických reforem II. Vatikánského koncilu počátkem 60. Let 20. Století. In: 
BARTLOVÁ 2003, 77 
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k oltáři, u nějž se sloužily mše, byl z důvodů liturgie postaven tak, aby bylo možné ho 

obejít. Proto byla zadní část skříně také upravena. 

Retábly se v původním stavu téměř nedochovaly, jen velmi ojediněle.90 Stejně 

jako ostatní předměty, i retábly podléhaly změně vkusu a liturgickým úpravám.91 

K velkému rozkvětu retáblů došlo během 15. století. 

 

1.3.4 Polyptych 

 
Velký retábl, popsaný výše, lze v širším slova smyslu také označit polyptychem, 

protože se skládá z většího počtu desek. Mnohem přesněji můžeme pojmem retábl 

označit specifický typ italského retáblu, který zpravidla postrádal zavírací křídla.92  

Za nejstarší polyptych je považován hlavní oltář dómu v Sieně z přelomu 13. a 14. 

století, zvaný Maestà, jehož autorem je Duccio. Plocha tohoto oltáře byla sestavena  

z několika desek malovaných z obou stran. Polyptychy se dnes většinou nezachovaly 

celé. Jak uvádí Bartlová,93 velká poptávka uměleckého trhu 20. století po malbách 

"italských primitivů" vedla k tomu, že bylo výhodnější prodávat jednotlivé obrazy 

samostatně, takže se dnes nacházejí ve sbírkách po celém světě.  

  

1.3.5 Diptych a Triptych 

 
Zvláštními typy polyptychů jsou nejmenší z nich, diptych, skládající se ze dvou 

desek a triptych, skládající se ze tří desek. Také se lze setkat s malým tabernáklem,  

pro nějž se používá nepřesný tradiční název „cestovní oltářík“. Jedná se o malý triptych 

se skulpturou uprostřed, který sloužil zejména k soukromé zbožnosti vyšších vrstev. 

Kromě malovaných triptychů lze také najít ve 13. a 14. století populární pařížské 

slonovinové reliéfy ve formě diptychů a triptychů. Vzácné jsou diptychy a triptychy 

větších rozměrů, které se používaly jako přenosná oltářní výzdoba. Většina z nich jsou 

části, které zbyly z monumentálních retáblů. V těchto případech tak většinou chybí 

rámování a predela.  

                                                 
90 Jediným dochovaným retáblem na našem území je oltář hradní kaple na Křivoklátě z 80. let 15. století. 
91 Zejména po Tridentském koncilu. 
92 Mimo bohoslužby byl překryt závěsem. 
93BARTLOVÁ 2003, 39 
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Diptychy se vyznačují promyšleným ikonografickým programem, který  

je provázán mezi jednotlivými deskami.94 Ovlivnění typem diptychu lze pozorovat  

na raných portrétech z 15. století, kdy se spojovaly např. portréty manželů, jejichž 

vnější strany byly většinou zdobeny rodovými erby. Dále se uplatňovaly i diptychy typu 

portrétu na jedné desce s devočním typem námětu na desce druhé.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
94 Např. tzv. Wiltonský diptych, vytvořen před r. 1400 pro anglického krále Richarda II., s komplikovaným 

obsahem zahrnující početné narážky na politickou symboliku i obrazové odznaky. 
95 BARTLOVÁ 2003, 39 
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2. Historie sbírky Tommasa degli Obizzi 
 

2.1 Rod d´Este 

 
Rod d´Este byl jedním z nejstarších italských šlechtických rodů. Své jméno rod 

odvozuje od malého italského města Este, které se nachází nedaleko Ferrary. Počátky 

rodu sahají do 9. století, kdy je kolem roku 813 připomínán první známý předek 

Bonifacio I. de Oberto, kníže a vévoda toskánský. Bonifaciovi potomci až do konce 10. 

století vlastnili panství v Toskánsku, později za císaře Bedřicha I. k těmto panstvím 

připojili i vévodství milánské a janovské.  

Jednou z nejdůležitějších dynastických osobností byl Alberto Azzo II., který byl 

titulován jako vévoda z Lunigiána, Milána, pán na Este a Rovigiu. Jeho potomci 

rozdělili dynastii na dvě větve. Starší syn Guelfo IV. (Velf VI.) dostal od císaře 

Jindřicha IV. lénem bavorské vévodství a stal se tak zakladatelem větve  

velfsko-estenské, mezi jejíž další pokračovatele patřili Jindřich Pyšný a Jindřich Lev. 

Tito dva byli taktéž zakladateli rodu brunšvicko-hannoverského, který bychom dnes 

mohli najít v Anglii. Druhý syn Folco (Fulk) se stal zakladatelem italského rodu d´Este. 

Folco postupně rozšířil svá panství o Montagnu, Ferarru, Modenu, Mirandolu, Carraru  

a další. Tato větev vymírá v přímé linii po meči, a to Alfonsem II. vévodou z Ferrary. 

Rod D´Este však pokračuje dál, na prázdné místo navazuje poboční větev, kterou 

založil Alfons, syn Alfonsa I. Tato větev spolu s nástupem tak získá pouze modenské 

vévodství. Ferrarské léno nebylo tomuto rodu papežem uznáno. Následníkem Cesarem 

d´Este, vévodou z Modeny pokračuje rodová linie. Větev opět vymírá po meči 

Františkem II., v roce 1964. Nastupuje tak druhá poboční větev, kterou založil Rinald 

d´Este. Ovšem i tuto větev stihne stejný osud a vymře po meči v roce 1803 vévodou 

Ercolem Rinaldem d´Este.96 

Maria Beatrice Ricciarda d´Este, dcera Ercola Rinalda a jediná dědička rodu,  

se stala zasnoubením s rakouským arcivévodou Ferdinandem Karlem zakladatelkou 

větve habsbursko-estenské. Větev opět vymírá v roce 1875 Františkem V., vévodou 

z Modeny, který během svého života ztratil veškeré panství v Itálii, díky probíhající 

válce o sjednocení Itálie v roce 1859, kdy sardinská vojska anektovala Modenu a ostatní 

državy.97 

                                                 
96 HRBATÝ 2009, 7 
97OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. VIII., 765 
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Následovníkem se tak stal František Ferdinand, arcivévoda rakouský, který 

s dědictvím po Františku V. přijal i přídomek d´Este. Po spáchání atentátu, jenž dal 

záminku k propuknutí 1. světové války, na jeho osobu v Sarajevu roku 1914  

a následnému úmrtí, přešel titul na Karla, posledního císaře rakouského. Jeho potomci 

nesou jméno d´Este dodnes. Současným žijícím potomkem tohoto rodu je Lorenz 

d´Este, narozený v roce 1955, který se oženil s Astrid, princeznou belgickou.98 

 

2.1.1 Významné osobnosti rodu d´Este 
 

Počátky sbírky, jež byla umístěna na Konopišti, sahají až k rodu d´Este 

pocházející z města Ferrara v Itálii. V souvislosti s vývojem sbírky uvádím významné 

osobnosti rodu d´Este, jež se částečně podílely na tvorbě sbírky ve smyslu sběratelství. 

 

 Ercole I. 

 Roku 1471 se ferrarským vévodou stal Ercole I.,99 syn Nicoly III. a Ricciardy  

ze Saluza, kterého lze označit za jednu z výrazných osobností rodu d´Este.  

 Sňatkem s dcerou neapolského krále Ferdinanda I., Eleanorou Aragonskou, 

v roce 1473, došlo ke spříznění královského aragonského rodu a rodu d´Este. Ercole  

tak sňatkem získal politické a vojenské posílení ferrarského dvora.100 Díky pomoci 

Ferdinanda Neapolského, Ludvíka Mora milánského a spojenectví s Florencií  

se Ercolovi I. podařilo vévodství ferrarské uchránit před napadením Benátčany v roce 

1482.101 

 V závěru tohoto konfliktu v roce 1484 se Ercole I. musel vzdát území Polesine 

di Rovigo, které připadlo Benátské republice. Následující léta patřila rozkvětu Ferrary 

po hospodářské i kulturní stránce, jež dala vyniknout osobnosti Ercola I. V této době  

se tak projevily Ercolovy kvality schopného politika, hospodáře, intelektuála,  

který se často a s oblibou účastnil disputací s mnichy a teology. Současně byl Ercole I. 

velkým milovníkem hudby a antického divadla, kterému věnoval, navzdory  

své opatrnosti ve finančních výdajích, značné sumy na překlady antických komedií  

a skládání nových her dle klasických vzorů ferrarskými humanisty.102 

 Co se týče proslulosti a bohatosti ferrarského dvorského divadla,  

                                                 
98 RIMONDI 2005, 73 
99Ercole I. (1441–1505) 
100 OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. VIII., 764 

      101 RIMONDI 2005, 74 
102 BELLONICIOVÁ 1969, 226 
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bylo srovnatelné s divadelními představeními Krále Slunce v 17. století ve Francii. 

Záliba v divadle na ferrarském dvoře dosáhla tak daleko, že Ercole I. zval nejen herce  

k realizaci divadelních představení. Některých divadelních her se dokonce účastnili jako 

herci i sami Esteové. Divadelní hry se hrály ve velkém sále Palazzo della Ragione  

ve Ferraře nebo v menších sálech pro užší společnost.  

  

 Alfonso I. 

 Synem Ercola I. byl Alfonso I.,103 který se v roce 1505, po smrti svého otce,  

stal ferrarským vévodou. Alfonso byl opakem předešlých vévodů, kteří byli především 

diplomaté. Po třech generacích vévodů s prozíravými postoji nastupuje na ferrarský trůn 

válečník, jež věřil, že v politicky nestabilním prostředí italských městských států obstojí 

pouze vojenská síla. 

 Alfonso I. a jeho vojenské schopnosti našly své uplatnění již v počátcích jeho 

vlády, když se rozhodl vstoupit do Cambrijské ligy, založené dne 10. prosince 1508 

francouzským králem, anglickým králem a císařem Maxmiliánem I. Habsburským  

a hodlal tak zamezit rozpínavosti Benátské republiky.104 V důsledku vstupu Alfonsa I. 

do Ligy, jako papežova vazala, se tak Ferrara dostala do válečného konfliktu 

s Benátčany. Alfonso I. d´Este měl v tomto konfliktu vidinu zpětného získání Polesine 

di Rovigo, které ztratil jeho otec v roce 1484.105 

 Přestože benátské vojsko disponovalo velkou vojenskou silou106 a dobrým 

ekonomickým zázemím, rozhodující bitva u Agnadella v blízkosti Cremony, svedená 

dne 14. května 1509, byla vítěznou pro Ligu. Benátčané se snažili s papežem 

vyjednávat a vysílali poselství s žádostí o mír a navrácení území a pevností. Nakonec  

se však rozhodli setrvat v konfliktu. Další zvrat nastal po zajmutí mantovského 

markrabího, Francesca Gonzagy, člena Ligy, benátským vojskem. Deset dní  

po Gonzagově zajetí, kdy Alfonso I. pobýval mimo Ferraru, pronikl oddíl benátského 

loďstva po řece Pádu až do Adrie a ohrožoval vlastní ferrarské území. Reakce 

Alfonsova bratra, kardinála Ippolita na sebe nenechala dlouho čekat. Ippolito přenechal 

správu Ferrary své švagrové Lucrecii Borgie, manželce ferrarského vévody a vypravil  

se s vojskem vstříc Benátčanům, jejíž invazi během jednoho jediného dne rozdrtil. 

                                                 
103Alfonso I. (1476–1534) 
104Současně se papež Julius II. snažil vést diplomatická jednání s Benátčany o navrácení strategických míst a 

pevností v Románii, která ale skončila neúspěchem. 
105OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. VIII., 765 
106 Benátské vojsko se skládalo z padesáti tisíc dobře vyzbrojených žoldnéřů, kteří pod prapory z heslem 

"DefensioItaliae" (obrana Itálie) provolávali hesla "Italia liberta" (svobodná Itálie). 
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Během bitvy Ippolito ukořistil osmnáct galér, pět menších lodí, dvacet osm kusů 

těžkého a sto čtyřicet kusů lehkého dělostřelectva a také bohatou kořist zbraní, brnění, 

praporů a trofejí. Veškerou kořist později odevzdal svému bratrovi Alfonsovi I.,  

aby tyto předměty využil pro svůj vítězný triumf. Nabyté bohatství bylo za veliké slávy 

dopraveno do Ferrary.107 

 Papež Julius II. se rozhodl pro mírové řešení sporu. Benátčané ochotně 

souhlasili, dne 24. února 1510 si mohli přijet do Říma pro zrušení exkomunikace. 

Alfonso I. se nechtěl vzdát vidiny o znovudosažení ztracených území z období vlády 

svého otce, a tak válku odmítl ukončit. Podporu nalezl ve francouzském králi Ludvíku 

XII., který si rovněž sliboval rozšíření svého území v oblasti Lombardie. Díky tomuto 

odmítnutí poslušnosti zareagoval papež vyhlášením války Ferraře a zároveň nalezl 

spojenectví v Benátské republice, čím vznikla nová koalice Benátské republiky, 

Romanie a později i španělského království.108 

 Podporou Isabelly d´Este, sestry Alfonsa I. a manželky Francesca Gonzagy,  

se podařilo francouzským vojskům dorazit do Ferrary včas a posílit tak její obranné 

pozice. Papež mezitím dobyl Mirandolu, mezitím ale Bentivogliové podnítili povstání  

v Bologni a město s francouzskou pomocí obsadili. Lidé je vítali zpěvem  

a provoláváním slávy. Během nadšení byla stržena i veliká bronzová socha papeže Julia 

II. od Michelangela. Rozhodující bitvou tohoto válečného konfliktu byla bitva  

v blízkosti Ravenny dne 11. března 1512, kde se střetla papežská vojska, posílená  

o španělské oddíly z Neapole pod vedením Raimonda de Cardona, s ferrarským 

vojskem spolu s francouzskými žoldáky pod vedením Gastona de Foix, nejvyššího 

podkoního a generalissima francouzského vojska. „Na večer byli Španělé poražení  

a Ravenna vypleněna. V této bitvě padl i vrchní velitel francouzských vojsk Gaston  

z Foix, a i když Francouzi zvítězili, bylo jejich vítězství tzv. Pyrhovo. Stříbrné náčiní, 

koně, zbraně, šperky a třicet tisíc dukátů na hotovosti byly kořistí vítězné strany.“109 

 Ve francouzské armádě nastaly po smrti Gastona z Foix neshody a ty vedly 

k nejednotě a rozporům, které vedly k nátlaku ze strany Švýcarů a Španělů a v důsledku 

k opuštění většiny dobytých území. Osamocení Ferrary ve válce tak vedlo Alfonsa I.  

ke kajícné audienci u papeže a dohodě o míru. Papežovy podmínky byly však natolik 

tvrdé, že se Alfonso I. dostal do krajní situace, kterou se rozhodl vyřešit únikem z Říma 

                                                 
107 BELLONICIOVÁ 1969, 429 
108OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. VIII., 765 
109 BELLONICIOVÁ 1969, 450 
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do Ferrary, kde se připravoval na válku, kterou by bylo velice obtížné vyhrát. Tento 

konflikt ukončila až smrt papeže Julia II. dne 21. února 1513, těsně po začátku 

válečných operací.  

 Do uvolněného papežského úřadu nastoupil Giovanni dei Medici, syn Lorenza 

Magnifica, jako Lev X. V tomto důsledku došlo i k zásadnímu obratu vztahů 

papežského státu a rodu d´Este. Papež Lev X. se stal dokonce kmotrem syna Alfonsa I., 

malého Ercola II.110 

 

 Ercole II.  

 Dalšího kulturního a hospodářského rozmachu zažila Ferrara během vlády syna 

Alfonsa I, Ercola II.,111 jež na trůn nastoupil po otcově smrti v roce 1534. Stejně jako 

jeho předchůdce Ercole I. byl velkým milovníkem umění, podporoval významné 

umělce a architekty, jako např. Dosso Dossi, Battista Dossi a Girolamo da Carpi. 

Z Ferrary vybudoval významný obchodní uzel, který se stal zdrojem financí. Během 

jeho vlády pobýval ve Ferraře i Jan Kalvín.112 

 

  

 Alfonso II. 

 Po smrti Ercola II. v roce 1559 nastupuje na ferrarský trůn jeho syn Alfonso 

II.113 U příležitosti nástupu na trůn, dne 26. listopadu 1559, byla uspořádána triumfální 

oslava. Velký průvod, v čele s pěšími vojáky i vojáky na koních, kteří provolávali 

vévodovo jméno, dále hudebníci, komoří Nicollo Tassoni s žezlem  

a Cornelio Bentivoglio vezoucí vévodský meč. Za nimi v průvodu následoval sám 

vévoda pod baldachýnem, obklopen švýcarskou gardou s barety, symboly vévodství. 

Konec průvodu tvořili vážení občané města, profesoři z univerzit a vyslanci z Modeny, 

Reggia a dalších panství.114 

  Dynamičtější rozvoj Ferrary nastal v období míru, v druhé polovině 16. století. 

Turnajové slavnosti, jež svou okázalostí a pompézností téměř o sto let předběhly 

                                                 
110 BELLONICIOVÁ 1969, 461 
111Ercole II.(1508-1559) 
112 Jan Kalvín, jež užíval pseudonym Charles d´ Esperville pobýval ve Ferraře v letech 1535 až 1536. Kalvín byl 

přizván Ercolovou manželkou Renatou, dcerou Ludvíka XII., která byla nadšenou stoupenkyní církevních reforem a 
reformátorem projevovala silné sympatie. Ercole II. byl v tomto směru velmi tolerantní. Manželčiny reformační 
postoje k církvi v prostředí katolické Itálie se nesetkaly s pozitivní odezvou, a proto po smrti svého manžela, roku 
1560 byla nucena Ferraru opustit. 

113 Alfonso II.(1533-1597) 
114 RIMONDI 2005, 169 
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slavnosti pořádané na dvoře Ludvíka XIV. tak proslavily Ferraru po celé Evropě. 

Slavnosti byly svou koncepcí velmi pokrokové a staly se základem pro nově vznikající 

formu barokního turnajového divadla a turnajových oper. 

 

 Také Alfonso II. pokračoval po vzoru svých předků v úspěšné sňatkové politice. 

Všechna jeho manželství však zůstala bezdětná. První manželkou Alfonsa II. byla 

Lucrecia de Medici, díky čemuž došlo k úzkému sblížení Estů a rodu Medici.  

Po její smrti se Alfonso oženil ještě dvakrát, a to s Barbarou Rakouskou a Margheritou 

de Gonzaga.115 

 Přímá linie rodu d´Este vymírá smrtí Alfonsa II. Tímto končí i sláva ferrarského 

dvora.  

 

 Cesare 
 

Po smrti Alfonsa II. se veškeré dědictví a titul přesouvá na první poboční větev 

rodu. V roce 1598 se vévodou stal Cesare d´Este,116 vévoda z Modeny. Hlavním 

městem vévodství se v tomto období stala Modena, protože papež odmítl novému 

vévodovi Caesarovi d´Este udělit v papežská léna Ferraru a Comacchio. Během svého 

panování upevnil Cesare d´Este moc modenského vévodství a stejně jako jeho 

předkové, i on podporoval kulturu. 

 

 Francesco II.  

 Poslední významnou osobností první poboční větve rodu d´Este lze považovat 

vévodu Francesca II.,117 osvíceného panovníka, který se, stejně jako jeho prastrýc 

Alfonso II., ucházel o polskou korunu, bohužel však bez úspěchů. Sbírku rodu d´Este 

obohatil založením rozsáhlé knihovny „Accademia de dissonanti“ a zasloužil se rovněž 

o zřízení univerzity v Modeně.118 

 

 

 

 

 
                                                 
115OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. VIII., 766 
116Cesare d´Este (1562-1628) 
117 Francesco II. (1660-1694) 
118OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. VIII., 767 
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Rinaldo I.  

První poboční větev rodu vymírá v roce 1694 smrtíFrancesca II. a vláda přechází 

na strýce Rinalda I.,119 syna Francesca I. Rod d´Este je tak až do konce 18. století 

reprezentován druhou rodovou linií, kterou poté vystřídá rod Habsburg-Este. 

 Během vlády Rinalda I. docházelo k válečným událostem ohledně sporů  

o španělské dědictví. Modena byla v roce 1702 obsazena francouzskými vojsky  

a setrvala v městě po čtyři roky. V roce 1706 byla po prohrané bitvě u Turína roku 1706 

vytlačena z Itálie Evženem Savojským až k Neapoli.120 

 

 Francesco III.  

Během vlády Francesca III.121 došlo k finanční krizi. Proto se vévoda uchýlil 

k prodeji velkého množství obrazů starých mistrů Augustu III. Saskému. 

 

Ercole III.  

Roku 1780 se ujal vlády syn Francesca III., ErcoleRinaldo d´Este a na trůn 

nastoupil jako Ercole III.122 Díky sňatku s Marii Terese CyboMalaspina získává také 

panství Massa a Carrara.  

 Vpád francouzských vojsk během konce vlády Ercola III. poznamenal stav 

sbírek. Na jaře 1796, po porážce piemontských vojsk a Rakušanů, bylo mezi Viktorem 

Amadeem III., králem sardinským a velitelem francouzských vojsk a Napoleonem 

Bonapartem sjednáno příměří. Ercole III. se taktéž snažil o vyjednávání, aby Modena 

nebyla také drancována. Přistoupil proto k finančním odvodům, dodávkám munice  

a odevzdání dvaceti obrazů starých mistrů z galerie. I přes tuto snahu vstoupil Napoleon 

Bonaparte se svým vojskem v říjnu 1796 do Modeny a zaměřil se na estenskou sbírku. 

Došlo tak k velkým ztrátám ve sbírce antických mincí a zbrojnice. Některé předměty  

se dodnes nacházejí v Musée de l´Arme v Paříži.123 

 Později, po vymření rodu Obizzi, byly sbírky obou rodin sjednoceny. 

 

                                                 
119Rinaldo I.(1655-1737) 
120OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ. VIII., 767 
121 Francesco III. (1698-1780) 
122Ercole III. (1727-1803) 
123 BOCCIA 1995, 12 
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2.2 Rod Obizzi 

 

Rodina Obizzi patřila k nejstarším šlechtickým rodinám v Padově. Původem 

burgundská šlechta, která se usadila v Toskánsku a následně přesídlila do Padovy, 

zásluhou Lucca de Obizzi, který sem přijel roku 1285 zastávat úřad podesty.  

 Rodový majetek se rozšířil v roce 1422, kdy se Antonio de Obizzi oženil 

s Negrou de Negri. Díky spojení s touto starou padovskou šlechtou se Antonio  

de Obizzi stal jedním z nejvýznamnějších mužů ve městě. Jako velký mecenáš umění 

nechal vybudovat rodový palác a Theatro Obizzi.  

 Mezi hlavní představitele rodu Obizzi se řadí Eneo Pio Obizzi. Pro své skvělé 

vojenské schopnosti působil jako kondotiér Benátské republiky. Byl přítelem Alfonsa 

II. d´Este, vévody z Ferrary, a stejně jako on byl velkým sběratelem. Díky svým 

zájmům se Eneo Pio Obizzi zasloužil o rozšíření sbírky zbraní a rozvoj obizziovské 

rodinné knihovny. Jeho osoba je rovněž spjata se založením hradu Catajo nedaleko 

Padovy. 

 Obizzi byl EneoPio II., synovec předešlého, byl další významnou osobou rodu. 

Tento veliký mecenáš umění miloval divadlo, operu a velmi rád se i účastnil 

triumfálních barokních turnajových her. 

 Posledním členem rodu Obizzi byl Tommaso degli Obizzi, významný sběratel 

umění, zejména z hlediska sbírek, které se později staly součástí Národní galerie 

v Praze. Rod Obizzi vymírá v roce 1803 Tommasem degli Obizzi po meči.  

Po jeho smrti přechází veškerý rodový majetek, včetně zámku Catajo i s jeho 

obrovskými sbírkami na rod d´Este. Dědicem se stává  Ercole III. d´Este, vévoda 

z Mantovy, toho času žijící v exilu.124 

 

2.3 Hrad Catajo 

 
Hrad Catajo125 [1] je impozantní komplex, jehož exteriér připomíná vojenskou 

pevnost. Catajo je zasazen do svahů Monte Nuovo, vulkánu, a je obklopen prostornou 

zahradou s různými architektonickými a sochařskými prvky. Budova byla postavena 

v letech 1570 až 1573 jako soukromá vila, dle návrhu architekta Andrea della Valle  

a na základě žádosti velitele Pio Enea I. degli Obizzi, který proslul jako vynálezce 

                                                 
124 HRBATÝ 2009, 38 
125Castello del Catajo v originálním znění. 
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houfnice, a proto se v Cataju odráží vojenský charakter sídla. Po zániku rodiny byl hrad 

předán nejprve rodině Estensi, později Habsburkům, kteří hrad využívali zejména jako 

lovecké panství. V roce 1929 se stal majetkem rodiny Dalla Francesca, kteří Catajo 

vlastní doposud. Součástí komplexu hradu Catajo je více než 350 pokojů, které jsou 

dekorovány freskami od Gianbattista Zelottiho, studenta Paola Veronese, které popisují 

úspěchy slavné italské rodiny Obizzi v chronologickém pojetí. Do galerijních sálů byly 

systematicky ukládány rodové sbírky, které se staly základem muzea rodiny Obizzi. 

Park obklopující vilu obsahuje množství staletých stromů, ale i další vzácné dřeviny, 

fontány a sochařská díla.126 

 
 

2.4  Významné osobnosti rodu Habsburg-Este 

 
Ferdinand Karel  
 
Dcera Ercola Rinalda d´Este, Maria Betrice Ricardina d´Este, se provdala  

za rakouského arcivévodu Ferdinanda Karla127 a spojila tak rod Habsburků a Esteů. 

 

František IV.  

Po smrti Karla Ferdinanda pokračuje rod Habsburg-Este jeho synem, Františkem 

IV.,128 kterému byla v důsledku mírových jednání Vídeňského kongresu v roce 1814 

navrácena panství Modena, Reggio, Mirandola a Guastalla. Jeho matka obdržela panství 

Massa a Carrara. Po její smrti byla tato panství připojena k modenskému vévodství. 

 Františku IV. se v roce 1815, za pomoci Antonia Bocalara, podařilo uspět rovněž 

v návratu děl, konkrétně dvaceti obrazů z Paříže, jež byly odcizeny v roce 1796 

Napoleonem Bonapartem.129 

 

 František V.  

V roce 1846 se vlády ujímá syn Františka IV., František V.,130 který v důsledku 

sjednocování Itálie přichází o téměř veškeré územní državy. František V. tak ztrácí 

Modenu, Carraru, Massu, Regio, Mirandolu, Sassuolo, Guastallu, Brescello, Vignolu, 

                                                 
126http://www.padovamedievale.it/info/castle-catajo/en, vyhledáno dne 1. 10. 2016 
127 Ferdinand Karel (1754-1806) 
128 František IV. (1779-1846) 
129 RIMONDI 2005, 84 
130František V. (1819-1875) 
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Pavullo, CastelNuovo, Finale, Correggio, Rubieru, Novellaru a Carpi. Přestože vojska 

Emanuela II. připojila území Modeny, byl Františku V. umožněn odvoz movitého 

majetku, který tvořil bohaté rodové sbírky, z tohoto území do Rakouska. 

 František V. se pokusil ještě vyjádřit svůj nesouhlas se situací, která nastala. 

Zaslal tak 22. března 1860 sardinskému králi nótu. Nesouhlas však neměl žádnou váhu 

a František V. tak musel Modenu opustit. Jako poslední potomek této větve vymírá 

v roce 1875 ve Vídni. Veškerý svůj majetek, včetně titulů odkazuje Františku 

Ferdinandovi, jež přijal přídomek d´Este. 

 

František Ferdinand d´Este 

František Ferdinand d´Este131 získává s nástupem na trůn nejen finanční 

hotovost v bankách, ale také paláce ve Vídni, Římě a Benátkách a panství Chlum  

u Třeboně v jižních Čechách.  

Dne 1. března 1877 koupil František Ferdinand d´Este od knížete Františka 

z Lobkovic panství Konopiště. Během následujících let zámek a jeho okolí nechal 

upravit. Konopiště [2] se mělo stát reprezentativním sídlem pro umístění zděděných 

sbírek. V roce 1904 byly estenské sbírky krátce vystaveny ve vídeňském Hofburgu  

a následně na to rozvezeny na různá habsburská sídla.132 

 

2.5  Vznik sbírky 

 
  Sbírka byla shromážděna na konci 18. století italským markýzem Tommasem 

degli Obizzim, posledním potomkem z jedné z nejstarších rodin z Padovy.133 Tommaso 

zdědil spolu s hradem Catajo i sbírku děl nejrůznějších druhů. Meiss134 také uvádí 

zmínku ze 17. století o sbírce brnění a hudebních nástrojů uložených na hradě Catajo. 

Vzhledem k tomu, že byl Tommaso degli Obizzi velmi aktivním sběratelem umění, 

zděděnou sbírku z hradu Catajo rozšířil o další díla, která později uspořádal. 

Bezprostředně po Tommasově smrti, v roce 1803, kdy rodina Obizzi vymírá  

po meči, byl povolán Fillippo Aurelio Visconti, římský antikvář, znalec umění  

a odhadce, aby vytvořil soupis sbírky. Viscontiho soupis ukazuje, že italský markýz 

                                                 
131 František Ferdinand d´Este (1863-1914) 
132 LETOŠNÍKOVÁ 1970, 9  
133 Předci rodiny Obizzi původně pochází z Burgundska, poté se přesídlili do Toskánska a později nedaleko 

Padovy. 
134 MEISS 1946, 2 
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vlastnil kromě římských památek, obsahující sochy, architektonické fragmenty a mince, 

také pozdně gotické a renesanční sochy a dále více jak třicet italských deskových 

obrazů pocházejících ze 14. a 15. století. Množství malých diptychů a triptychů bylo 

uskladněno, společně s předměty ze slonoviny, na policích v komoře u vchodu  

do muzea klasických starožitností. Obizziho sbírka čítala také šedesát šest dalších 

uměleckých prací umístěných v kabinetě kuriozit. 

Je známo, že Tommaso degli Obizzi nestavěl své muzeum starožitností (Museo 

vero e proprioquello di antichita) podle vědeckého bádání, topologie či chronologie. 

Předměty uspořádal dle dekorativního a estetického cítění mysli. Rozhodující  

pro umístění jeho exponátů byly rozměry a tvar exponátů. Přestože jsou Viscontiho 

záznamy velmi krátké, lze poměrně přesně identifikovat díla umístěná později na zámku 

Konopiště. Během let 1822 až 1846 provedl vévoda Francesco IV. výběr několika děl, 

které byly přemístěny do jeho sbírky do galerie v městě Modena, kde se nachází 

dodnes. Všechny Modenské deskové obrazy jsou díla méně významných autorů 15.  

a 16. století, podstatnou část z nich tvořili Florenťané, dle Viscotiho umělci kvalit 

srovnatelných, jako například Lorenzo Monaco, Masaccio, Baldovinetti a Botticelli. 

Označení Primitives uvádí dle Pujmanové135 již Visconti. Označuje tak raná díla, 

jež jsou svým datem vzniku velmi blízká starověku. Viscontiho inventární listy uvádí 

jména autorů velmi zřídka, uvedeni jsou převážně umělci děl z 16. století. Početné 

panely z „primitivů“ jsou skryté pod obecným popiskem „un trittico di legno dorato con 

figure di pintera presentanti cosesacre“136 Visconti si cenil těchto děl především jako 

ilustrací církevních dějin, zároveň v nich viděl využití pro budoucí umělecké 

znovuobjevení.137 

Formování sbírky Obizziho bylo bezpochyby motivováno souhrou různých 

okolností. Velkou roli sehrála bezpochyby reprezentativní úloha, oslava svých předků, 

ale z vlasteneckých důvodů se snažil uchránit italské umění během invaze Napoleonovy 

armády. To bylo také cílem markýzova přítele Teodora Correra, kterému Benátky vděčí 

za kolekci uměleckých děl, které jsou dodnes uloženy v Muzeu Correr. Velkým 

impulsem pro oba sběratele byla sekularizace církevních památek, díky níž se naskytlo 

mnoho příležitostí pro výhodné nákupy uměleckých děl. Přestože Obizziho kolekce 

Primitivů se nemohla vyrovnat nadřazenosti vynikajících děl ve vlastnictví anglických   

                                                 
135 PUJMANOVÁ 2008, 24 
136 Překlad: Dřevěný triptych se zdobenými malovanými postavami představující svaté. 
137 PUJMANOVÁ 2008, 24 
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a francouzských sběratelů jako například William Young Ottley, Dominique 

Vivant Denon a Artmund de Montor, Obizzi byl stále jedním z prvních sběratelů 

uměleckých děl. 

 

2.6 Z hradu Catajo na zámek Konopiště 

 

Jak je již výše uvedeno, rod Obizzi vymřel v roce 1803 Tommasem degli 

Obizzim po meči. Po jeho smrti přešel veškerý rodový majetek, včetně zámku Catajo,  

i s jeho obrovskými sbírkami, na rod d´Este. Sbírky obou rodů tak byly sjednoceny. 

Dědicem se stává Ercole III. d´Este, vévoda z Mantovy. Dcera Ercola Rinalda d´Este, 

Maria Betrice Ricardina d´Este, se provdala za rakouského arcivévodu Ferdinanda 

Karla138 a spojila tak rod Habsburků a Esteů. V rámci rodu Habsburg-d´Este se díla 

dostala až k Františku Ferdinandu d´Este, který zakoupil panství Konopiště. V roce 

1904 byly estenské sbírky krátce vystaveny ve vídeňském Hofburgu a následně  

na to rozvezeny na různá habsburská sídla. A právě sbírka Obizzi tvořila část umístěnou 

na zámku Konopiště. 

 

2.7 Meziválečné období 

 

 Součástí mezinárodní smlouvy uzavřené mezi vítěznými mocnostmi  

a Rakouskem v Saint-Germain byl mimo jiné i článek 208, jež určuje osud zámku 

Konopiště.  

 

„Státy, kterým připadlo území bývalého mocnářství rakousko-uherského,  

nebo které vznikly rozkouskováním tohoto mocnářství, získají všechny statky a majetek 

vlády rakouské, bývalé a nynější, pokud leží na jejich území. Podle tohoto článku budou 

se statky a majetkem vlády rakouské, bývalé i nynější, rozuměti statky, které náležely 

bývalému císařství rakouskému, a zájmy tohoto císařství na statcích, které bývaly 

společným majetkem mocnářství rakousko-uherského, dále všechen majetek koruny  

a soukromé statky bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské“.139 

                                                 
138Ferdinand Karel (1754-1806) 
139Československá republika. Zákon č. 507 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a 

Rakouskem podepsaná v Saint-Germain en Leye dne 10. 9. 1919. In Sbírka zákonů a nařízení republiky 
Československé. 1921, částka 133. 
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Článek byl aplikován na území Československé republiky tak, že zámek Konopiště 

se měl stát, včetně veškerého vnitřního vybavení a uměleckých sbírek, majetkem nově 

vzniklé republiky. Až právní norma v roce 1921 konkretizovala rozsah zkonfiskovaného 

majetku. Zachování uměleckých sbírek v jejich celistvosti bylo velmi problematické 

z hlediska intervence jednotlivců, ale i skupin. Nový stát tak musel najít řešení,  

jak naložit s nově nabytým majetkem.  

 Důležitou úlohu v rámci celistvosti sbírky sehráli místní občané, zaměstnanci  

ale i zájmová sdružení. Dne 25. listopadu. 1918 byl z Okresního národního výboru 

v Benešově zaslán dopis Národnímu výboru československému, který poukazoval  

na sbírky, jež byly na zámku Konopiště uloženy. Dne 12. ledna 1919 byly sbírky komisí 

prohlédnuty a zároveň byl vyhotoven protokol, díky jemuž se kníže Thun-Hohenstein, 

správce hohenberských velkostatků a poručník nezletilých dětí Františka Ferdinanda 

d´Este, zavázal, že neodstraní nic z uměleckých sbírek.140 Spory, nařčení o pokusech 

vyvézt sbírkové předměty a dramatické okamžiky byly velmi časté. Byly důsledkem 

zrodu Československé republiky, nedokončení poválečných vyrovnání  

a také neexistence zákona, jež by upravoval a specifikoval výklad článku 208 mírové 

smlouvy ze Saint-Germain. Taktéž nebyly plně vyřešeny kompetence ministerstev,  

jež dohlížely na správu majetku rodiny Františka Ferdinanda d´Este. Správu zámku 

Konopiště zaštiťovalo ministerstvo zemědělství a lesnictví, správa zámeckých sbírek 

spadala pod ministerstvo školství a národní osvěty. Dvě různé instituce a nedostatečná 

legislativa tak byla podnětem sporů, ale i nejasných situací. Zároveň zde byl prostor  

pro prosazení osobních zájmů a to i ze zahraničí.141 

 Zájem o sbírky ze zámku Konopiště projevilo Italské království. Tajemník 

z italského velvyslanectví se v květnu 1919 dostavil do úřadu ministerstva vnitra a žádal 

navrácení uměleckých předmětů a zbraní, které byly odvezeny Františkem V. 

Modenským. Tajemník žádal konkrétně o portrét Alfonse I. od Dorssa Dossi,  

dvě krajiny od Salvatora Rose, o dámu od Andrea del Sarta, obraz sv. Jiří od  

Wala di Nona, čtyři kresby od Corregia a další portréty, bronzové věci a především  

o zbraně vévodství modenského a prapor starého města Este. Italské království si tyto 

předměty nárokovalo a žádalo československou vládu o vyjádření, zda se uvedené 

předměty na zámku Konopiště nacházejí a zda budou ve prospěch Italského království 

                                                 
140Dle zákona o zákazu vývozu uměleckých památek ze dne 29. 10. 1918. 
141 HRBATÝ 2009, 32 
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vydány. Na základě žádosti prověřilo ministerstvo školství a národní osvěty  

ve spolupráci se správou zámku inventáře a vytvořili jejich seznamy. Na zámku  

se nacházelo 28 olejomaleb na plátně, 12 kusů bronzových předmětů a 1364 kusů 

militárií. Z modenského dědictví zde byly uloženy další předměty, jako například 

gobelíny, nábytek apod. Zároveň bylo také zjištěno, že dvě krajiny od Salvatora Rose, 

čtyři kresby od Correggia, obraz sv. Jiří od Wala di Nona a prapor města Este  

se na zámku nenalézají. Šetření bylo podkladem k odpovědi ministerstva školství  

a národní osvěty 

 

„vláda republiky Československé není s to, aby vyhověla jeho žádosti za vrácení 

uměleckých předmětů požadovaných ze zámku na Konopišti, ježto až do rozhodnutí  

o soukromém majetku zemřelého bývalého arciknížete Františka Ferdinanda zůstanou 

tyto předměty pod vnucenou správou ministerstva zemědělství a pod ochranou 

ministerstva školství a národní osvěty. Ministerstvo věcí zahraničních se žádá,  

aby o tomto usnesení ministerské rady vyrozumělo italské velvyslanectví v Praze“.142 

 

 Majetkové vypořádání a upravení právních poměrů bylo také tématem senátorů 

národního shromáždění. Dotazy senátorů JUDr. Františka Veselého, Václava Klofáče  

a společníků k vládě, zejména k ministru zemědělství a k ministru školství a národní 

osvěty. Dotazy se týkaly taktéž kontroly a ochrany konopišťských sbírek. 

  

„Tážeme se proto veškeré vlády, kdy hodlá předložit Národnímu shromáždění 

zákon o zabrání majetku bývalé vlády rakousko-uherské a zejména i soukromého jmění 

bývalé suverénní rodiny rakousko-uherské. Rychlé zákonné úpravy všech otázek s tímto 

zabráním souvisejících jest naléhavě potřebí, protože stav nynější je republice  

naší škodlivý a zájmům jejím nebezpečný. Hospodářství, které na statcích bývalé vlády 

rakousko-uherské a bývalé suverénní rodiny rakousko-uherské vedou vnucení správcové 

s úřednictvem dřívějších vlastníků, vzbuzuje nedůvěru a jest nutno, aby nahrazeno bylo 

řádným vedením stálými a zodpovědnými úředníky republiky“.143 

 

                                                 
142Národní archiv v Praze. Fond 3164- Ministerstvo školství, 30 Konopiště,1918-1949, list 250 
143Národní archiv v Praze. Fond 1027- Státní památková zpráva Praha+ dodatky, Konopiště,1945-1964. Senát 

Národního shromáždění R. Č. r. 1920, tisk 88 
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Sdělení, jež bylo umístěno ve večerníku Práva lidu dne 26. listopadu 1919,  

bylo podnětem pro Zemský památkový úřad ministerstva školství a národní osvěty 

k revizi sbírek. 

 

 „Velice nám tanou na mysli drahocenné sbírky starožitností na Konopišti  

a různé umělecké předměty na zámku Smečenském. Neboť Kučera mimo vše ostatní 

zabýval se také prodejem a koupí starožitností. Bylo by proto dobře, kdyby všechny 

sbírky a předměty na uvedených statcích byly zrevidovány. V Březnici měl svého 

truhláře, který nejen že různé kusy starožitného nábytku opravoval, ale i také nové 

starožitnosti vyráběl. Tyto staronové výrobky Kučera dál prodával. Ve svých vilách  

má Kučera velké starožitné sbírky“.144 

 

Následovalo stanovisko ministerstva, ze dne 6. června 1920, aby byly estenské 

sbírky podrobeny uměleckohistorickému zkoumání v rámci reparačního jednání 

s Rakouskou republikou.  

 Dne 12. srpna 1921 byl vydán zákon č. 354/1921 Sb., který přesně vymezoval 

výklad článku 208 mírové smlouvy, kdy v § 3 specifikoval osoby a instituce,  

jejichž majetek je předmětem konfiskace. 

  

„Statky a majetkem bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské rozumějí  

se zejména statky a majetek. 1. posledního panovníka Karla a jeho manželky Zity;  

2. jiných osob bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské, zejména též bývalého 

následníka trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho potomků; 3. c. a k. rodinného 

fondu; 4. statky a majetek stižené svěřeneckým svazkem korunního svěřenství císaře  

a krále Františka Josefa I. pro arciknížecí rod Habsbursko-Lotrinský“.145 

 

Zákon měl velký význam pro zámek Konopiště a jeho vybavení. Konopiště  

se tak stalo majetkem Československé republiky. Pro správu sbírkového fondu bylo 

nutné udělat soupis sbírek v rámci uměleckohistorického průzkumu. V tomto období 

                                                 
144Národní archiv v Praze. Fond 3164- Ministerstvo školství, 30 Konopiště,1918-1949, list 216 
145Československá republika. Zákon č. 354 ze dne 12. srpna 1921 o převzetí statků a majetku, připadlých podle 

mírových smluv československému státu. In Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 1921, částka 81. 
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pravděpodobně vznikly tzv. černé knihy, vyhotovené ve třech kusech, v současnosti 

uložené na zámku.146 

 Nový návštěvní řád zámku Konopiště, který upravoval podmínky návštěvy 

zámku, zpřístupnil obě nádvoří, zbrojnici, knihovnu, Lobkovický sál, Jiřské muzeum, 

kapli a věž byl sestaven v roce 1923. Je bezpochyby zajímavé, že návštěvní řád dbá  

na zvýšenou ochranu sbírek. Zároveň bylo v roce 1923 zakázáno fotografování  

a filmování. Pořizování snímků z expozice bylo možné jen na zvláštní povolení Okresní 

správy státních statků v Benešově. 

  

2.8 Druhá světová válka 

 
 Během období protektorátu Čechy a Morava začaly být německým velením 

zřizovány nové instituce, které by sbíraly informace o uměleckých sbírkách,  

a shromažďovali umělecké předměty. Přestože Adolf Hitler ve svém prohlášení při 

návštěvě Prahy dne 15. března 1939 ujišťoval, že umělecké předměty zůstanou na 

území protektorátu, realita byla poněkud jiná. Tyto útvary sbíraly informace  

o významných sbírkách umístěných na českých a moravských hradech a zámcích, 

mapovaly konkrétní předměty, které by se potencionálně mohly dostat do Říše.  

 

2.9 Poválečné období 

 
 Po ukončení 2. světové války byly sbírky ze zámku Konopiště rozptýleny 

především na území Německa a Rakouska. Bylo tedy nezbytné zajistit jejich přesun 

zpět na zámek Konopiště. 

 Pro to, aby byly nalezeny všechny chybějící sbírky, bylo důležité zajistit 

dokumenty a svědectví a následně pak vytvořit seznam chybějících sbírkových 

předmětů. Důležitou osobou v hledání nalezených sbírek byl bezesporu bývalý kastelán 

Josef  Posl, který byl během války ponechán velitelem jednotek zbraní SS v úřadu 

zámeckého správce. Posl si během války vedl záznamy o pohybu sbírek, což později 

vedlo ke snadnému nalezení sbírkových předmětů.  

                                                 
146. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že se nejedná o předměty nově sepsané po konfiskaci majetku, ale že se 

jedná o překlad původního, německy psaného zámeckého inventáře, který je doplněn poznámkami o případném 
dalším pohybu předmětů. 
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 Dne 5. května 1945, těsně před ochodem dala vojska SS povel k zabalení mnoha 

starožitností a nechala je odvézt z konopišťského zámku. 

 

„Až do 4. května t. r. zůstalo téměř všechno zařízení sálů, kaple i komnat  

na svém místě, toliko předměty z tak zvaného Svatojiřského muzea byly předloni 

odvezeny do Prahy a dotyčná místnost – sallaterrena - přeměněna na skleník /zimní 

zahradu/. Z českého personálu ponechal zámecký velitel zbraní SS ve službě kastelána 

Josefa Posla a hlídače Aloise Platila. Avšak 5. května t. r. dal náhle rozkaz k balení  

a nakládání mnoha cenných uměleckých předmětů, při čemž museli čeští zřízenci 

pomáhati. Za tři dny bylo naloženo a nákladními auty odvezeno – neznámo kam 

 – 125 obrazových originálů, skoro všechny gobelíny a velké množství starožitných 

zbraní /ze zbrojního arsenálu ve 2 poschodí/“.147 

 

 Po odchodu vojsk SS, v noci z 8. na 9. května, byl zámek Konopiště obsazen 

československými vojsky, která vyslal okresní národní výbor.  

 Den poté, 10. května, byla vojska československá vystřídána vojsky Sovětského 

svazu. Tímto dnem byl taktéž omezen přístup do zámku. Bez písemného souhlasu 

velitele Komorovského byl přístup civilním osobám upřen.  Zpráva konzervátora 

památkového úřadu okresy Benešov a Vlašim Dr. Josefa Růžičky pro Památkový úřad 

uvádí, že ode dne 19. května, byl vstup na zámek Konopiště umožněn úředním osobám. 

Samotnou stráž zámku obstarávali českoslovenští vojáci, sovětští se přesunuli do okolí 

zámku.  

Největší část sbírek byla odvezena těsně před koncem války a to na rozkaz 

velitelství SS. Zřízenci, jež odvozu děl pomáhali, při nakládání uváděli, že cílem sbírek 

měl být Kufstein v Tyrolsku. Celkový náklad čítal 22 beden, z čehože se jedna z nich 

podařila českým zřízencům zachránit a také ukrýt. Dle soupisu bylo ve 22 bednách 

odvezeno následující. 

 

 „Ve 13 bednách byly různé krajinomalby, portréty, zátiší a historické obrazy ze 17. 

− 19. století, většinou originály, z části také kopie. 1 bedna obsahovala anglické 

barevné rytiny z konce 18. století, 1 bedna rozložený vyřezávaný oltář sv. Jiří  

za zámecké kaple, 1 bedna 7 deskových kostelních obrazů z 15. a 16. století /také vzaté 

                                                 
147 Národní archiv v Praze. Fond 1027- Státní památková zpráva Praha+ dodatky, Konopiště,1945-1964, 

Konservátor památkového úřadu pro okresy Benešov a Vlašim č. j. 409-45 
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z kaple/, 1 další bedna 3 velké gobelíny a orientálský /maloasijský/ koberec, 1 bedna 

kožichy, závěsy, koberec a předložky ze sobí kůže, 1 bedna japonské porculánové vázy  

a porculánovou mísu, 1 bedna staré, umělecky zdobené zbraně /4 kuše, 2 pušky,  

1 hákovnici, kulatý štít/, 1 bedna zlatem protkávané sedlo a kulatý pletený štít“.148 

 

 V červnu roku 1945 byla vytvořena  speciální reparační komise, tvořená zástupci 

ministerstva zahraničních vztahů, ministerstva obrany a ministerstva školství a osvěty. 

Poprvé odjela komise 21. září 1945. Navázala kontakt s americkými okupačními úřady 

a byla úspěšná. Přivezla kolekci historických zbraní z kláštera v Banzu a devět obrazů 

mistra Vyšebrodského cyklu.  

 V následujících měsících vyjednávání o navrácení sbírkových předmětů 

pokračovala. Vybraní zástupci z reparační komise začali spolupracovat s americkou 

MFA&A (Monument, Fine Arts Archives Section), jež byla součástí americké 

rozvědky. Spolupráce tak odhalila část pohřešovaných uměleckých sbírek ukrytých  

v dolech Alt Aussee a Salzburku, uzavřené do 42 beden. Dalších 22 beden a 17 balíků 

s dalšími částmi konopišťské sbírky bylo dopraveno z Vídně do Prahy o něco později.  

Další části zámeckých sbírek a inventáře byly umístěny v ubytovnách důstojníků 

SS, ve vilách a zámečcích v okolí. Všechna tato místa byla obsazena vojáky SSSR  

a to znemožňovalo revidovat stav a množství předmětů.149 

Co se týče osudů zámku Konopiště, byly velmi podobné těm po konfiskaci 

v roce 1919. Toto nejisté období vedlo k plánům ohledně budoucnosti pro Konopiště. 

 Bezprostředně po válce se objevilo několik názorů, jak zámek využít. Třeba 

myšlenka využít zámek i s jeho areálem jako ozdravovnu pro raněné vojáky a osoby, jež 

trpěli v koncentračních táborech. Druhou myšlenkou bylo využít zámek jako památku, 

přičemž by v několika místnostech bylo zřízeno krajské vlastivědné muzeum 

dokumentující region. Objevily se i další názory, jako například pro zotavovnu využít 

objekty vyklizené po armádě SSSR, nebo například využít zámek jako muzeum 

následníka trůnu. Uvažovalo se taktéž o přestěhování zemědělského muzea do prostor 

zámku. Původní zámecký inventář měl být převezen na zámek v Rosicích u Brna. Tento 

názor vzbudil vlnu nevole a nesouhlasu. 

                                                 
 
148 Národní archiv v Praze. Fond 1027- Státní památková zpráva Praha+ dodatky, Konopiště,1945-1964, 

Konservátor památkového úřadu pro okresy Benešov a Vlašim č. j. 411-45  
149 Dne 28. května 1945 Dr. Růžička informoval úřad Státní památkové péče v Praze, že bude nezbytně nutné 

vyčkat, až sovětská armáda místa opustí a předměty se dle seznamu od správce Posla dohledají. 
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  „Všichni jednomyslně považují zámek včetně jeho sbírek za památné místo úzce 

spjato s národní historií a jakékoliv narušení této památky považují za nežádoucí. 

Zástupci lidové správy ve své poradě, konané na Konopišti dne 21. března 1950  

/zápis je připojen/ se jednomyslně usnesli protestovati proti přemístění konopišťských 

sbírek a jako hlavní důvod uvádějí jednak cestovní ruch, jehož podporou jest právě 

návštěva uvedených sbírek, jednak vysoká cena sbírek, které jsou stěhováním velmi 

ohroženy. Odbor IV/3 připojuje se k hledisku zástupců lidové správy a proto  

se navrhuje podati ministerstvu zemědělství ohražení proti zamýšlenému přemístění 

sbírek, které podle informací, kterých se IV/3 dostalo, mají býti odstěhovány na zámek 

v Rosicích u Brna“.150 

 

Obavy zachování sbírek vyjádřilo i Ministerstvo školství, věd a umění. Poté  

se Ministerstvo zemědělství rozhodlo ponechat konopišťské sbírky na svém původním 

místě. Pro účely muzea měly být vyhrazeny přilehlé budovy, zbytek sbírkového fondu 

pak měl být umístěn na zámek Kačina. 

  

„K Vašemu přípisu č. 148.126/50-IV/3 z 29/3 t. r. sdělujeme: Obava,  

že by konopišťské sbírky byly překotným stěhováním poškozeny, nejsou odůvodněné, 

poněvadž vcelku tyto sbírky byly ponechány na svém místě a jen poměrně malá část 

prostoru zámku Konopiště byla uprázdněna pro sbírky zemědělského muzea. Z těchto 

uprázdněných prostor byly vystěhovány pouze předměty méně hodnotné a takové,  

které nemají přímý vztah k historickým památkám zámku samého. Do zámku Konopiště 

byly umístěny sbírky oddělení mysliveckého a lesnického, tedy takového druhu,  

které nejlépe odpovídají povaze sbírek konopišťských. Většina ostatních sbírek  

je stěhována do Kačiny i za tu cenu, že tím vzájemná souvislost sbírek utrpí“.151 

 

 Logickým vyústěním všech snah o zachování kompletní sbírky i mobiliáře  

byl 18. říjen 1951, kdy se Národní kulturní komise pro správu státního kulturního 

majetku usnesla na návrhu prohlášení zámku Konopiště i s přilehlým parkem za státní 

kulturní majetek. 

                                                 
150 Národní archiv v Praze. Fond 1027- Státní památková zpráva Praha+ dodatky, Konopiště,1945-1964, 

protokol ze dne 21. března 1950 sepsaný na Konopišti. 
151 Národní archiv v Praze. Fond 1027- Státní památková zpráva Praha+ dodatky, Konopiště,1945-1964, 

Ministerstvo zemědělství v Praze č. j. 51.610-I/3-1950 
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„Zámek Konopiště má pro svoji hodnotu uměleckohistorickou a historickou, 

charakter státního kulturního majetku podle § 3, odst. 1 písm. b/ zák. č. 137/46 b.,  

a zasluhuje, aby byl zařazen do řady význačných památkových objektů, které jsou 

odevzdány do správy NK Komise. Zámek však má bohatou a z hlediska umělecko-

historického i kulturního zajímavou vnitřní výplň zejména pro známou galerii 

rakouského a tyrolského středověkého malířství, pozoruhodnou zbrojnici a zejména  

pro svatojiřské museum, které samo o sobě je kuriositou, ale kuriositou velmi 

hodnotnou jako sbírka plastik od XV. až do XVIII. století“.152 

 

 Dne 20. listopadu 1951 projevil Krajský národní výbor v Praze souhlas 

s návrhem Národní kulturní komise na určení zámku Konopiště za státní kulturní 

majetek podle § 3 odst. 2 zákona č. 137/1946 Sb. V tomto období byl zámek Konopiště 

spravován nově vzniklým ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu. Ministerstvo  

se zámku nechtělo vzdát, Národní kulturní komisi odpovědělo, že jej potřebuje  

pro vlastní potřeby. Až ministerstvo věd a umění přinutilo ministerstvo lesů k jednání 

s tím, že dle jejich názoru zámek Konopiště a jeho park jsou památkou I. kategorie  

a splňují všechna kritéria zákona č. 137/1946 Sb.  

V roce 1953 mělo dojít k jednání obou stran o předání zámku a přilehlého parku. 

Díky nedořešeným detailům bylo jednání po několika měsících ukončeno. Převedení 

zámku do správy Střediska státní památkové péče se tak uskutečnilo až v roce 1967. 

Středisko státní památkové péče, nyní Národní památkový ústav, spravuje zámek 

Konopiště s přilehlým parkem dodnes.  

2.10 Současnost 

Součástí sbírky starého umění Národní galerie v Praze, umístěné  

ve Šternberském paláci, je mimo jiné i italské umění 14. – 18. století. Expozice 

umístěná v sálech prvního patra budovy obsahuje estenskou kolekci italského umění  

14. – 16. století. Kolekci, jejíž podstatnou část tvoří právě sbírka Tommasa degli 

Obizi.153 

 

                                                 
152 Národní archiv v Praze. Fond 1027- Státní památková zpráva Praha+ dodatky, Konopiště,1945-1964, Národní 

kulturní komise pro správu státního kulturního majetku v Praze č. j. 11613/51 
153 http://ngprague.cz/objekt-detail/sternbersky-palac/, vyhledáno dne 12. 3. 2016 
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2.11 Archiv Národní galerie v Praze 

 
 V archivu Národní galerie v Praze, ve složce č. 1709/1947 Konopiště,  

jsou uloženy dokumenty týkající se umístění zmiňovaných děl na zámku Konopiště, 

dále také převodu majetku Národní galerii a jiné. Ty zásadní z nich, a jejich obsah 

uvádím níže. 

Složka obsahuje Protokol o předání spisového materiálu majetkoprávnímu 

oddělení Národní galerie v Praze, který v prvním bodu obsahuje zprávu s č. jednacím 

8382/68, o vypořádání převodu sbírkových předmětů ze státního zámku Konopiště  

ve čtyřech vyhotoveních s doklady, které jsou přiloženy. List protokolu dále obsahuje 

další body spisového materiálu o likvidaci uměleckých předmětů z majetku bývalého 

Ministerstva školství, věd a umění. Dále jsou vyčteny konkrétní body likvidace určitých 

předmětů, či body dohledání nezvěstných děl a případy, u nichž je uvedena poznámka  

o nutnosti provést některá zjištění a příslušná opatření a doklady o likvidaci děl. Tento 

dokument z 31. května 1968 má celkem tři strany.154 

Další spis složky Konopiště, spis č. 4112/76-Cfs z 17. června 1976 dokládá 

přechod správy uměleckých děl z konopišťských sbírek na Národní galerii  

a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Jak je ve zprávě uvedeno, zámek Konopiště, 

který byl do 31. prosince 1958 v operativní správě krajské správy lesů Praha,  

byl dohodou, která byla podepsaná 11. prosince 1959, převeden k 1. lednu 1959  

do správy Národní galerie v Praze. Na listu, který je přiložen, byla hodnota uměleckých 

sbírek vyčíslena na 62 039 Kčs, dle účetní evidence Krajské správy lesů Praha.  

K této dohodě byl vyhotoven také dodatek, dle něj hodnota sbírek bude vyúčtována 

definitivně dle výsledků inventarizace, která dle závěrečného protokolu z 21. listopadu 

1960 začala dne 16. února 1959.155 

Dne 20. dubna 1960 a 26. dubna 1960 byla přijata zásada nového ocenění, kdy 

každá inventární položka byla evidenčně oceněna částkou 1 Kčs. Dle výsledku 

inventury pak byla celková hodnota sbírek v doplňku k dohodě z 11. prosince 1959, 

sepsaném 29. prosince 1960, stanovena na 28 133 Kčs. V tomto součtu byly zahrnuty 

jak předměty zapsané v konopišťských inventářích, tak předměty zapsané v seznamu 

vícenálezů (tj. předmětů nalezených navíc, které nebyly v podkladech uvedeny).  

V tomto počtu byla také zahrnuta všechna ta umělecká díla, která pocházela 
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z konopišťských sbírek v Národní galerii a Uměleckoprůmyslovém muzeu,  

které byly tehdy sloučeny v jeden ústav, jako deposita a zápůjčky z dřívějších let. 

Převodem operativní správy konopišťského zámku na Národní galerii přešla  

také veškerá tato díla do správy Národní galerie, případně Uměleckoprůmyslového 

muzea.156 

 Na základě vládního nařízeníč.71/1960 Sb. byl zámek Konopiště ke dni 1. ledna 

1962 převeden do správy Okresního národního výboru v Benešově. Při tomto převodu 

(při němž byla zachována zásada oceňování uměleckých sbírek evidenční cenou  

1 Kčs za 1 inventární položku bez ohledu počtu kusů v té které položce) nepřevedla 

Národní galerie do správy Okresního výboru v Benešově ze sbírkových předmětů 

následující. Umělecké předměty (obrazy, kresby, grafické listy, plastiky a historický 

nábytek), jež byly dříve v Národní galerii a Uměleckoprůmyslovém muzeu 

deponovány. Celkem se jednalo o 1902 inventárních položek. Dále se jednalo  

o 88 inventárních položek, jež byly během let 1959 až 1961 předisponovány  

do pražských objektů našeho ústavu. V poslední řadě se jednalo o 76 kusů zbraní,  

jež 10. listopadu 1960 převzalo Vojenské historické muzeum, a to zčásti pro své sbírky 

a zčásti ke zrušení. Nová fyzická inventura při tom prováděna nebyla, Národní galerie 

odečetla hodnotu sbírkových předmětů, nepřevedených Okresnímu výboru v Benešově 

a převedla Okresnímu národnímu výboru v Benešově umělecké sbírky v hodnotě 

26 131Kčs. Rozdíl tedy činí 2002 Kčs. Sbírkové předměty, které Okresní národní výbor 

v Benešově nepřevzal, však nebyly počítány důsledně podle zápisů v Konopišťských 

inventářích (inventární položky bez ohledu na počet kusů) a mimo to došlo k několika 

početním chybám, rozdíl měl správně být 2066. Tato chyba však nemá pro evidenci 

význam, jak se píše v dodatku, protože stav sbírek byl od té doby již upřesněn 

inventurou.157 

Právním titulem, z něhož Národní galerie a Uměleckoprůmyslové muzeum mají 

dnes sbírkové předměty z konopišťských sbírek ve své správě, je tedy skutečnost,  

že k 1. lednu 1959 do správy Národní galerie přešel celý zámek i se svými sbírkami  

a k 1. lednu 1962 převedla Národní galerie do správy Okresního národního výboru 

v Benešově jen ty sbírkové předměty, které na Konopišti fakticky zůstaly.158 
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Ve složce Konopiště byla uložena i zpráva s č. j. 8382/68, o vypořádání převodů 

sbírkových předmětů z Konopiště. Dohodou o převodu správy národního majetku mezi 

Krajskou správou lesů v Praze a Národní galerií ze dne 11. prosince 1959 převzala 

Národní galerie s účinností k 1. lednu 1959 zámek Konopiště i s jeho uměleckými 

sbírkami. Sbírkové předměty byly pro tuto dohodu oceňovány částkou 1 Kčs,  

jak je uvedeno ve výše uvedených zprávách. Stav sbírek byl zjištěn fyzikou inventurou. 

Na základě této inventury byl k dohodě připojen 29. prosince 1960 dodatek,  

v němž hodnota uměleckých sbírek byla vyjádřena částkou 28 133 Kč,  

která tedy odpovídala 28 133 položkám, zapsaných jednak v konopišťských sbírkových 

inventářích, jednak v seznamu vícenálezů. Ocenění se vesměs řídilo seznamy 

konopišťskými. V této částce jsou také zahrnuty sbírkové předměty, které byly již před 

touto dohodou, tedy před 1. lednem 1959 deponovány v Národní galerii  

a Uměleckoprůmyslovém muzeu.159 

K 1. lednu 1962 byla správa zámku dohodou o převodu správy národního 

majetku č. j. 4275/61 převedena Okresnímu národnímu výboru v Benešově. Princip 

oceňování uměleckých sbírek částkou 1 Kčs za 1 inventární položku (bez ohledu  

na počet kusů) zůstal zachován, stav sbírek však nebyl zjišťován fyzickou inventurou. 

Ocenění sbírek v dohodě bylo zkonstruováno tak, že byly sečteny předměty, 

nepřevedené Okresnímu národnímu výboru v Benešově, a tento součet byl odečten  

od částky 28 133 Kčs. (tedy 28 133 – 2 002 = 26 131). Při tomto došlo ke dvěma 

chybám. První chybou bylo, že předměty nebyly počítány důsledně podle zápisů 

v konopišťských seznamech. V některých případech byly mechanicky sčítány řádky 

depozitních reversů, i když šlo o rozepsané inventární položky o více kusech. V jiných 

případech bylo počítáno dle zápisů v depositních sbírkových inventářích Národní 

galerie a Uměleckoprůmyslového muzea, kde byly opět nějaké inventární položky 

konopišťské rozepsány do celé řady položek. Při samotném sčítání došlo k početním 

chybám, jejichž oprava je připojena, i když nemá význam pro stanovení správného 

ocenění uměleckých sbírek na Konopišti k 1. lednu 1962, tj. pro stanovení počtu 

položek konopišťských sbírkových seznamů, které byly převedeny Okresnímu 

národnímu výboru v Benešově. Zpráva dále uvádí, že Okresnímu národnímu výboru 

v Benešově nebyly ze sbírek konopišťských převedeny následující položky. Zaprvé, 

sbírkové předměty deponované před 1. lednem 1959 v Národní Galerii  
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a Uměleckoprůmyslové muzeu. Zadruhé, předměty, které Národní galerie v době,  

kdy byla operativním správcem Konopiště, přemístila do jiných svých objektů, 

popřípadě zařadila do jiných svých sbírek. Zatřetí, zbraně, které byly převedeny 

Vojenskému historickému ústavu dle spisů č. j. 4801/60 a 48002/60. Zpráva 

dopodrobna uvádí výčet sbírkových předmětů deponovaných před 1. lednem 1959 

v Národní galerii a Uměleckoprůmyslovém muzeu, sbírkové předměty převzaté 

z Konopiště v r. 1960, zbraně převedené Vojenskému historickému ústavu. Ve zprávě  

je také uvedeno, jak se jednotlivé sbírkové předměty zapíší do sbírkových inventářů 

Národní galerie a Uměleckoprůmyslového muzea.160 

Ve Složce Konopiště je dále umístěn Revers z roku 1947, ve kterém je uvedeno, 

že Ředitelství národní galerie v Praze potvrzuje, že převzalo v roce 1939 a 1943 jako 

půjčku od Ředitelství státních lesů a statků v Praze umělecká díla ze zámku Konopiště 

dle přiložených seznamů. Ředitelství národní galerie se zavazuje, že věnuje zapůjčeným 

dílům stejnou péči jako svým vlastním uměleckým dílům.161 

Dle mého názoru, nejcennějším dokumentem je ten, jenž dokládá uložení děl  

na Konopišti. Jedná se o podrobný seznam obrazů a soch, převzatých Národní galerií  

v Praze ze zámku Konopiště. V tomto seznamu jsou dohledatelné všechny položky výše 

zmiňovaných oltářů s Mariánskou tématikou.  

Archivní složku Konopiště ještě doplňuje zpráva záznamu o zjištění na místě 

v Národní Galerii v Praze, z 27. srpna 1974. Tato zpráva uvádí jmenovitě osoby,  

které se na přesunu děl a jejich kompletaci a přesunu zúčastnily. „Kontroloři Výboru 

lidové kontroly Československé republiky Klier Čeněk a Jiroušek Václav provedli  

dne 27. srpna 1974 za účasti soudruha Cenefelse Jana, samostatného pracovníka 

Národní galerie v Praze prověrku převodu správy zámku Konopiště mezi Krajskou 

správu lesů v Praze a Národní galerií v Praze. Prověrkou bylo zjištěno následující.  

Podle protokolu o provedení fyzické inventury v zámku Konopiště u Benešova byla tato 

provedena za účelem převodu správy zámku Konopiště u Benešova dohodou podle 

ustanovení §15 ods.1 vl. nař. č. 81/58 Sb. mezi Krajskou správou lesů v Praze  

jako organizací předávající a Národní galerií v Praze jako organizací přejímající. 

Fyzická inventura byla provedena za spoluúčasti a spolupráce hmotně odpovědného 

pracovníka soudruha Jana Posla, správce zámku Konopiště, doktorem Eduardem 

Šafaříkem, soudruhem Františkem Machcinikem, soudruhem doktorem Miroslavem 
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Koutným a soudruhem Ludvíkem Prokůpkem, pracovníky Národní galerie, soudruhem 

Františkem Runou a soudruhem inženýrem Otomarem Věříšem, pracovníky Krajské 

správy lesů v Praze a soudruhem Jaroslavem Štěpánkem, bývalým zaměstnancem 

zámku Konopiště. Inventura byla provedena výše uvedenými pracovníky v době  

od 16. února do 18. prosince 1959.“162 

Dne 3. ledna 1960 a 26. dubna 1960 došlo k jednání o dokončení převodu 

objektu Konopiště podle opisů, které jsou součástí tohoto záznamu.  

V zápise ukončení inventarizace ze dne 7. ledna 1960, bylo uloženo určeným 

pracovníkům provést opatření, jak bude s určitými předměty naloženo a zároveň určeno, 

které předměty Národní galerie nepřevezme a s předáním některých předmětů Státním 

lesům, případně Krajskému vlastivědnému ústavu administrativní dohodou.  

Dále v zápise ze dne 3. prosince 1960 byla provedena kontrola depositních reversů 

Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Vojenského 

historického muzea, celkem v 3633 položkách.  

Vzhledem k dodatečnému zjištění, že fyzická inventura v zámku Konopiště 

nebyla provedena v celém rozsahu, neboť bylo identifikováno 12 404 inventárních 

položek, byla dokončena fyzická inventura v položkách 30 672 až 42 076 ve dnech  

4. července až 25. srpna 1960.  

Ve dnech 16. listopadu až 18. listopadu 1960 byla provedena kontrola 

chybějících a dělených položek sbírkových předmětů ve smyslu zápisu ze dne  

14. listopadu 1960 podle záznamu z 18. listopadu 1960. 

Po skončení fyzické inventury bylo konstatováno, že manka (tj. předměty 

v podkladech uvedené, avšak nenalezené), sestávající se ze 779 položek uvedených 

v seznamu č. I podle zápisu ze dne 18. listopadu 1960. Také vícenálezy, sestávající  

se z 2 470 položek podle seznam č. II. Oba tyto seznamy jsou v držení Národní galerie.  

Z uvedeného vyplývá, že ačkoliv fyzická inventura byla prováděna od 16. února 

do 18. prosince 1959, nebyla konečná, neboť byla prakticky skončena, respektive 

předání mohlo být provedeno teprve 21. listopadu 1960, jak je níže uvedeno. Fyzická 

inventura byla provedena pouze pomocí inventárních knih a lokačních karet. Konečný 

soupis předmětů, které se na zámku Konopišti v době inventury nalézaly, pořízen nebyl. 

Konečný protokol byl sepsán dne 21. listopadu 1960 a podepsán všemi výše 

uvedenými pracovníky.163 
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Archivní složka Konopiště obsahuje také korespondenci ředitele Národní galerie 

Vladimíra Novotného s ministrem školství a kultury Františkem Kahudou  

a 1. náměstkem ministra školství, a kultury Karolem Bedrnou ohledně zabezpečení 

sbírek národního uměleckého majetku. 

V dopise se píše:  

 

„Vážený soudruhu ministře,  

Dovolte mi, abych se na Vás obrátil s prosbou o pomoc. Národní galerie v Praze, 

střežící nejcennější hodnoty našeho uměleckého majetku, nemá řádné zabezpečení pro 

své sbírky v případě ozbrojeného konfliktu. Vzhledem k závažnosti a šíři našich 

exponátů je třeba získat stavebně důkladný, dobře zabezpečitelný a isolovaný objekt, 

vyhovující z hlediska civilní obrany, ve kterém by bylo možno již v dobách míru 

soustředit ty cenné exponáty, které nejsou z různých důvodů v trvalé expozici a musí být 

uloženy v nezabezpečených skladištích. Tento objekt nesmí být přitom nápadný a poutat 

k sobě pozornost zvláštními opatřeními.  

V minulých dnech naskytla se mi příležitost, abych zahájil jednání s Krajskou 

správou lesů, Praha 2, Bolzanova 7, která je ochotna podle mých předběžných 

informací předat zámek Konopiště do přímé operativní správy Národní galerie v Praze. 

Považuji tento objekt po všech stránkách za plně vyhovující již také proto,  

že nejcennější části konopišťských sbírek jsou deponovány v našem ústavu. Instalace 

v konopišťském zámku by byla našimi exponáty ještě rozšířena, získala  

by na atraktivnosti a vedlejší místnosti by byly ihned využity jako depozitáře pro obrazy 

a sochy, které nejsou vystaveny. Dále bych chtěl na Konopiště převést nejcennější část 

grafických sbírek, které nejsou v Praze dostatečně chráněny, například sbírku  

V. Hollara, J. Mánesa a další. Tím by bylo využito zámku jednak po stránce umělecko-

popularizační, jednak po stránce bezpečnostní, neboť objekt je v dobrém stavu.  

Naše dosavadní zkušenosti v zámcích, kde jsme pouhými nájemníky, však ukázaly,  

že celá akce by se minula cílem, kdyby zámek Konopiště nebyl převeden do přímé 

operativní správy Národní galerie v Praze. 

Proto Vás žádám, vážený soudruhu ministře, prosím, abyste laskavě projednal  

mou žádost se soudruhem ministrem zemědělství a lesního hospodářství, do jehož 

resortu Krajská správa lesů patří, aby objekt byl co nejdříve převeden do přímé 

operativní správy Národní galerie v Praze a zároveň s tím vyčleněny příslušné fondy 
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tak, abychom již na jaře letošního roku mohli použít zámku Konopiště k instalaci 

některých exponátů a uložení cenného materiálu. 

Se soudružským pozdravem, ředitel Národní galerie v Praze.“164 

 

Stejnou žádost obdržel i 1. náměstek ministra školství a kultury.  

Následoval dopis určený řediteli Krajské správy lesů. Dopis obsahoval:  

 

„Vážený soudruhu doktore,  

Při předběžném jednání, které jsme vedli koncem minulého roku, 

 jsem byl informován, že Krajská správa lesů je ochotna převést zámek Konopiště 

s okolními parcelami, k němu patřícími, na jiný vhodný subjekt. Jelikož Národní galerie 

v Praze nemá žádné stavebně vhodné prostory, které by v případě ozbrojeného konfliktu 

poskytly bezpečnou ochranu nejcennějšímu národnímu uměleckému majetku,  

jejž ve svých sbírkách úřad spravuje, dovoluji si Vás, vážený soudruhu, požádat  

o převedení přímé operativní správy zámku Konopiště na Národní galerii v Praze  

a o současné vyčlenění příslušných fondů a části rozpočtu v náš prospěch.  

Toto opatření by nám vyhovovalo také i proto, že nejcennější částí bývalých 

konopišťských sbírek jsou dnes deponovány v Národní galerii v Praze. Přímá správa 

zámku Konopiště by nám umožnila i rozšíření dosavadních tamních sbírek  

o další význačné exponáty, které jsou dnes pro nedostatek prostoru uloženy  

ve skladištích, a zároveň i bezpečné uložení řady nenahraditelných obrazů a soch 

v stavebně dobrém, isolovaném a snadno zabezpečitelném objektu.  

 Prosím, vážený soudruhu, o laskavé sdělení vašeho stanoviska tak, abychom 

mohli ihned započít s konkrétním projednáváním předání. O našem jednání jsem 

informoval ministra školství a kultury Doktora Františka Kahudu a jeho prvního 

náměstka Doktora Karola Bedrnu. Se soudružským pozdravem, Vladimír Novotný, 

ředitel Národní galerie v Praze.“165 

 

Dalším dopisem složky byl dopis adresovaný 1. náměstku ministra školství  

a kultury, Karolu Bedrnovi. Dopis uvádí následující. 

 

 

                                                 
164Archiv Národní galerie. Fond 1709/1947 Konopiště 
165Archiv Národní galerie. Fond 1709/1947 Konopiště 
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„Vážený soudruhu,  

Na základě Vašeho dopisu ze dne 17. ledna 1958, č. j. 0402/58 dal jsem prověřit 

možnost uvolnění zámku Konopiště pro účely Národní galerie v Praze. Jelikož se jedná 

o objekt, který v našem resortu nemá v přítomné době účelného využití, nemám námitek, 

aby Krajská správa lesů, která je operativním správcem konopišťských objektů 

projednala s Národní galerií převedení zámku do přímé operativní správy Národní 

galerie.  

 Zároveň ukládám hlavní správě lesního hospodářství, aby deliminaci provedla 

v dohodě se zástupci Národní galerie v době nejkratší. Se soudružským pozdravem, 

Vlček Květoslav náměstek ministra zemědělství a lesního hospodářství.“166 

 

Následující spis č.2445/58 práv-R z roku 1958 dokládá převod zámku 

Konopiště. V tomto spise jsou uvedeny všechny položky převodu včetně jejich 

vyčíslení. Mezi položkami je tak zahrnuta zahrada, les a ostatní pozemky v celkové 

hodnotě 114 870 Kčs. Další položky obsahovaly zámek, umělecké sbírky v zámku,  

dva medvědy, skleník, elektrárnu, plot kolem růžové zahrady a studnu v zámku 

v celkové výši 7 143 176 Kčs. Celkem tedy částka dosáhla 7 258 046 Kč.167 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166Archiv Národní galerie. Fond 1709/1947 Konopiště 
167Archiv Národní galerie. Fond 1709/1947 Konopiště 
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3. Vybrané příklady oltářních deskových obrazů s 
Mariánskou tématikou ze sbírky Národní galerie v 
Praze  
 

3.1 Vybrané oltáře s Mariánskou tématikou  

Jak jsem již uvedla výše, diplomová práce se zaměřuje na oltáře s Mariánskou 

tématikou, neboť tyto oltáře tvoří převážnou část sbírky italských oltářů Tommasa degli 

Obizzi z Národní galerie v Praze. Zaměřila jsem pouze na ty, jež zůstaly do dnešní doby 

zachovány celé a obsahují všechny části. Katalog obsahuje výčet kompletně 

dochovaných oltářů s mariánskou tématikou hlavních panelů ze sbírky Tomassa degli 

Obizzi. V popisech se zaměřuji především na scény s Pannou Marií. 
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3.2 Katalog děl  

3.2.1 Triptych s Korunováním Panny Marie 

 

Autor: Catarino Veneziano 

 

Datace: 2. polovina 14. století 

 

Rozměry:hlavní panel: 66 x 33,5 cm; levé křídlo: 66 x 17 cm; pravé křídlo:  

66,5 x 17 cm 

 

Inventární čísla: hlavní panel: O 11950, DO 859; levé křídlo: O 11882, DO 791;  

pravé křídlo: O 11882; DO 791168 

 

Materiál: topolové dřevo  

 

Téměř všechny plochy panelů Venezianova triptychu [3] jsou rozdělené pomocí 

arkád. V jednotlivých polích jsou umístěny různé náměty. Hlavní námět triptychu, 

Korunování Panny Marie zaujímá největší část a je umístěn ve spodní části středního 

panelu. Doplňuje jej Ukřižování v horní části desky. Křídla triptychu jsou taktéž dělena 

arkádami, v nichž jsou umístěné jednotlivé postavy. 

Centrální námět Korunování Panny Marie je kompozicí mnoha postav.  

Hlavní postavou je nalevo sedící Panna Marie oděná do červeného šatu a jasně modrého 

pláště s kapucí. Precizní stínování dává vyniknout jemné a něžné tváři Panny Marie. 

Pohledem Marie směřuje na své sepjaté ruce a oddává se tak aktu korunování.  

Celá postava je mírně natočena na svůj levý bok a mírně předkloněna směrem  

ke Kristovi. Kristus je oblečen téměř totožně jako Panna Marie, do červeného šatu  

a modrého pláště se zlatou rubovou stranou. V případě Krista je plášť přehozen pouze 

přes jeho levé rameno a sepnut v pase. Taktéž Ježíš Kristus má měkce vystínovaný 

obličej, avšak v mnohem tmavších tónech v porovnání s Pannou Marií. Kristovy světle 

hnědé vlasy jsou staženy v týl. Celá postava je mírně natočena na svůj pravý bok. 

Pravou rukou Kristus korunuje Pannu Marii, levou ruku má volně položenou  

na kolenou. Obě postavy sedí na členěném červeném trůně s dekorem.  

                                                 
168 Obě křídla mají totožná inventární čísla.  
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Akt Korunování pozorují také z levé strany sedící čtyři vousaté postavy  

se svatozářemi, evangelisté, a z pravé strany sedící čtyři církevní otcové. Evangelisté  

na levé straně, z pohledu diváka, jakoby zrcadlili postavy církevních otců. Scénu 

Korunování doplňují andělé v několika skupinách. Největší skupinu tvoří andělé hrající 

na hudební instrumenty, stojící zcela vzadu. Před nimi stojí další skupina modlících  

se andělů. Poslední skupinu andělů tvoří tři menší klečící postavy, z nichž prostřední 

hraje na hudební nástroj, zbylí dva andělé se modlí. Všichni andělé mají kulatější 

obličeje s plnými tvářemi, kudrnaté stažené vlasy. Téměř většina sleduje hlavní scénu, 

Korunování. 

Podlaha pod trůnem je velmi členitá. Je odstupňována pomocí jednotlivých 

schodů s dekorem podobným trůnu. Celá tato scéna nemá pozadí. Díky množství postav 

a jejich svatozáří je prostor zcela vyplněn. Ve dvou rozích, které vznikly oddělením 

dvou scén hlavní desky, jsou umístění dva světci, zobrazení pouze po pas. 

Horní část střední desky je tvořena scénou Ukřižování Krista. Tato scéna  

je tvořena množstvím truchlících postav obklopující ústřední postavu, Krista přibitého 

na kříži. Země je tvořena dvěma barevnými pruhy, pozadí je zlaté, se čtyřmi drobnými 

anděly. 

Křídla triptychu jsou taktéž dělena do několika částí. Každé z nich je tvořeno 

postavami svatých v arkádách, ve třech patrech, nad nimi, jsou ve štítech zobrazeny 

 dva biblické náměty, a to Setkání Svatého Jáchyma s Annou a Svatý Jan Křtitel 

přijímající plášť. Levé křídlo odspodu směrem zleva doprava zaujímají následující 

postavy. První řadu tvoří Marie Magdaléna a neznámá světice oblečená  

jako kajícnice.169 V dalším patře je vlevo umístěn Svatý Antonín a Svatý Petr. Nad nimi 

najdeme Svatého Mikuláše a Svatého Jeronýma. Levé křídlo završuje scéna Setkání 

Svatého Jáchyma s Annou.  

Spodní řadu pravého křídla zaujímají, stejně jako na levém křídle, dvě ženské 

postavy, Svatá Klára a Kateřina Alexandrijská. V dalším patře je vyobrazen Svatý 

Ondřej a Svatý Marek. Poslední arkády zobrazují Svatého Františka z Assisi a Svatého 

Basila. Pravé křídlo završuje výjev s postavou Jana Křtitele. 

Schéma Korunování Panny Marie představuje tradiční kompozici této scény 

 pro toto období. Objevuje se již na dřívějších malbách Paola Veneziana, například  

                                                 
169 Pravděpodobně se jedná o svatou Marinu (St. Marina). In: PUJMANOVÁ 2008, 67 
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na polyptychu s Korunováním Panny Marie Marie170 Marie [4] umístěném v Gallerii 

dell´Accademia v Benátkách. Korunovace Panny Marie na Venezianově triptychu  

je velmi podobná střednímu panelu polyptychu s Korunováním Panny Marie  

od Catarina Veneziana. Oba střední panely mají podobnou kompozici. Liší se však 

v množství postav. Pražský triptych obsahuje v porovnání s benátským polyptychem 

více postav, konkrétně čtyři evangelisty a čtyři církevní otce. Při dalším porovnání lze 

zjistit, že všechny postavy pražského triptychu mají přibližně stejnou velikost. Naopak, 

Panna Marie a Kristus zobrazení na centrální desce polyptychu [5] jsou o mnoho  

větší nežli andělé, kteří je obklopují.  

Dalším dílem ve kterém se objevuje podobná kompozice je panel Korunování 

Panny Marie171 [6] Paola Veneziana ve spolupráci s jeho synem, Giovanni Venezianem, 

umístěný v The National Gallery of Art, nyní ve Washingtonu D.C. Hlavní postavy 

námětu jsou stejně jako v případě hlavní desky polyptychu doplněny pouze anděly.  

I na tomto panelu jsou Panna Marie a Kristus proporcionálně větší než andělé. 

Jak uvádí Pujmanová,172 kompozice jsou bezpochyby inspirovány nástěnnou 

malbou Ráje s ústředním námětem Korunování Panny Marie173. Tato nástěnná malba 

[7] od Guarientase nachází v Dóžecím paláci v Benátkách. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
170 Celý polyptych: http://www.wga.hu/html_m/p/paolo/venezian/polyptic.html, vyhledáno 18. 12. 2015; detail: 

https://www.google.cz/search?q=Paolo+Veneziano&rlz=1C1ASUT_enCZ525CZ525&espv=2&biw=1366&bih=667
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzjaWhoubJAhXFkw8KHQ8iDTQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=Pao
lo+Veneziano+coronation&imgrc=a3AWLPCLeu32OM%3A , vyhledáno 18. 12. 2015 

171http://collections.frick.org/view/objects/asitem/items$0040:272, vyhledáno 18. 12. 2015 
172 PUJMANOVÁ 2008, 76 
173https://www.google.cz/search?q=Venezia+Guariento&rlz=1C1ASUT_enCZ525CZ525&biw=1366&bih=623&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrgNGzq-
bJAhVCYA4KHXUcB2gQ_AUIBigB#imgrc=FOqvmXeqqr1nZM%3A , vyhledáno 18. 12. 2015 
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3.2.2 Triptych s Madonou a dítětem mezi anděly a svatými 
 

Autor: Bernardo Daddi174 

 

Datace: 1. polovina 14. Století 

 

Rozměry: hlavní panel: 47 x 23 cm; levé křídlo: 46 x 12 cm; pravé křídlo: 44,5 x 12 cm 

 

Materiál: dřevo 

 

Inventární čísla: O 11960 – O11962; DO869 – DO871 

 

 Triptych [8] s ústředním námětem Madony s dítětem zaujme ozdobným rytím  

po okrajích desek.  

Centrální panel představuje scénu Madony s dítětem sedící na trůně, obklopenou 

dalšími postavami. Panna Maria je oblečena do šatů světle červené barvy a pláště tmavě 

modré barvy s ozdobným lemem, několika ozdobnými ornamenty a rudou rubovou 

stranou. Plášť s kapucí zakrývá téměř celé tělo, rozevírá se pouze v části trupu. Vlnité 

plavé vlasy Panny Marie jsou téměř schované pod kapucí. Jemný výraz Mariina 

obličeje, který směřuje pohledem na Ježíška, vystihuje oddanost malému miminku. 

Panna Marie sedí rovně, hlavu m mírně natočenou k levému rameni. Ježíška  

má položeného na levé straně a svírá ho oběma rukama s dlouhými a štíhlými prsty. 

Ježíšek je zahalen pouze do látky šedé barvy, která je stočena až na Mariin klín. Z látky 

má vytaženou levou paži. Palcem levé ruky se dotýká svých rtů. Pohledem směřuje 

oddaně na Pannu Marii. Mohutný trůn s bohatým dekorem zaujímá většinu plochy 

hlavní desky. Trůn je tvořen lavicí, vysokou opěrnou částí a bočnicemi s otvory. Vrchní 

část trůnu je uzavřena stříškou s mnohobarevným ornamentálním štítem. Vrchol štítu, 

bočnic a hrana štítu je zdoben ozdobnými gotickými sochařskými prvky a kraby. 

Opěrná část je potažena červenou látkou se zlatým ornamentem a ozdobným lemem, 

táhnoucí se po opěrné části, přes lavici až k hranici soklu. Trůn je umístěn na soklu 

hnědé barvy, taktéž s ornamenty. Scénu doplňuje dalších dvanáct postav obklopujících 
                                                 
174 Pujmanová uvádí, že autorství díla je sporné. Přiřazuje jej následovníku Bernarda Daddiho. Dle Offera je 

sporné určit, zda je triptych dílo samotného Bernarda Daddiho, či jeho dílny. Naopak Cibulka se klaní k autorství 
Bernarda Daddiho. In: PUJMANOVÁ 2008, 77 
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trůn. Ve spodní řadě z leva stojí Jan Křtitel, oblečený do hnědých šatů se žlutým 

pláštěm sahající do poloviny lýtek. Janovy nohy a chodidla jsou zcela odhalená. 

V pravé ruce drží Jan Křtitel svitek s neidentifikovatelným textem, v levé ruce dlouhý 

tenký kříž sahající až na zem. Vedle Jana Křtitele stojí Svatý Bartoloměj oděný  

do bílého šatu a bohatě dekorovaného pláště. V levé ruce přidržuje knihu, v pravé ruce 

klíč. Bartolomějův obličej doplňuje bohatý plnovous. Pohledem sleduje, stejně jako  

Jan Křtitel, Pannu Marii a Ježíška v centrální části desky. V pořadí třetí postava z leva 

je dle Pujmanové175 Svatý Vavřinec nebo Svatý Štěpán. Světec je oblečen do červeného 

roucha se zlatým ornamentálním zdobením v oblasti hrudníku, se zlatým ozdobným 

límcem a se širokým zlatým spodním lemem. V pravé ruce světec drží brk, v levé ruce 

knihu. Světec s kratšími hnědými vlasy taktéž směřuje svůj pohled na hlavní postavy 

scény. Ve spodní řadě zcela vpravo stojí Svatý Petr v černých šatech s ozdobným 

zlatým lemem v oblasti dekoltu. Šaty jsou překryty žlutým pláštěm přehozeným pouze 

přes levé rameno. V levé ruce apoštol drží kadidelnici, pod pravou rukou přitaženou 

k tělu přidržuje knihu. Apoštol má šedivé vousy a šedivé kratší vlasy. Zamyšleným 

pohledem směřuje taktéž na Pannu Marii a Ježíška. Druhá řada odspoda je tvořena 

čtyřmi ženskými postavami. Z levé strany stojí Svatá Anežka oděná do bledě modrých 

šatů s dlouhými rukávy a ozdobnými lemy ve výstřihu a na zakončení rukávů. Ve světle 

hnědých vlasech má světice umístěnou korunu. Pohledem sleduje svatou Lucii stojící 

vedle ní. Lucie je oděna do červených šatů se zlatým ozdobným lemem a plášť s kapucí, 

taktéž se zlatým ornamentálním lemem. V levé ruce přidržuje nádobu, v prvé ruce brk, 

jenž do nádoby namáčí. Pohled opětuje Svaté Anežce. Třetí světicí z leva  

je Svatá Markéta, oblečená do zeleného šatu s drobným zlatým dekorem lemu.  

Levou rukou si přidržuje sukni, v pravé drží tenký červený kříž. Pohledem směřuje  

na poslední světici, Kateřinu. Kateřina je zahalena do šatů žluté barvy se zlatým 

dekorem lemu. Pravou ruku zdvihá vzhůru, v levé drží knihu. Pohledem směřuje  

na Svatou Markétu. Obě světice mají koruny na hlavách. Poslední linii tvoří  

čtyři andělé, vždy dva na každé straně trůnu. Andělé po obou stranách jsou téměř 

totožní, jako by byli zrcadlově zobrazení. Andělé poblíž trůnu jsou oblečeni  

do modrého roucha se zlatým ozdobným lemem podél výstřihu. Přes šaty je přehozen 

plášť, taktéž se zlatým ozdobným lemem, sepnutým v oblasti dekoltu. Andělé dále  

od trůnu jsou oblečeni do stejně střižených šatů a pláště žluté barvy. Všichni andělé 

                                                 
175 PUJMANOVÁ 2008, 77 
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sklání hlavy a jejich pohledy směřují na Pannu Marii a Ježíška. Masivní trůn, dominanta 

celé scény, je umístěn na ozdobném soklu. Pod ním se nachází ještě jeden sokl 

pastelově růžové barvy. Podlaha má zelenou barvu, pozadí je zlaté, s ozdobným rytím 

v horní části podél štítu.  

Obě křídla jsou rozdělena na dvě části, na větší spodní část a menší horní část, 

nacházející se ve štítu. Spodní část levého křídla obsahuje scénu Narození, spodní část 

pravého křídla obsahuje scénu Ukřižování. Námět Zvěstování je rozdělen mezi štíty 

obou křídel. V levém štítu je zobrazen zvěstující anděl, v pravém štítu Panna Maria.  

 

V Lindenau Museum v Altenburgu je umístěný téměř totožný triptych [9], 

připisovaný přímo Bernardu Daddimu.  Triptych z Altenburgu má stejné rozložení scén 

jako pražský triptych. Liší se pouze v několika detailech. Obsahuje menší počet postav, 

přičemž některé z nich mají jiná gesta. Dále se triptych mírně liší od toho pražského, 

použitím jiných barev. 
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3.2.3 Triptych s Korunovací Panny Marie 
 

Autor: Dílna Bernarda Daddiho 

 

Datace: 1. polovina 14. století 

 

Rozměry: hlavní panel: 54,5 x 25,5 cm; levé křídlo: 50 x 12 cm; pravé křídlo:  

51 x 12,5 cm176 

 

Materiál: topolové dřevo 

 

Inventární čísla: O 11945 – O11947; DO854 – DO856 

 

Triptych [10] z dílny Bernarda Daddiho s Korunovací Panny Marie představuje 

triptych s větším množstvím postav a dekorovaným rámem centrální části.  

Téměř celou plochu centrálního panelu zabírá námět Korunování Panny Marie. 

V horní části štítu hlavního panelu je zobrazena postava Žehnajícího Krista. Trůn  

se dvěma hlavními postavami centrální desky se nachází v horní části. Panna Maria  

je oděna do červených šatů se zlatými ornamenty a rukávy s volánem. Šaty jsou 

viditelné pouze v horní části těla, zbytek skrývá tmavě modrý plášť se zlatou rubovou 

stranou. Mariině jemné tváři dominuje růž na tvářích, vlasy má stažené v týl. Hlavu  

ji zdobí zlatá koruna. Přivřená víčka, úklon hlavy, ale i založené ruce naznačují oddání 

se rituálu nasazení koruny. Celá postava Panny Marie je mírně natočena směrem 

k postavě Ježíše, který ji korunuje. Ježíš je oblečen do roucha tmavě modré barvy 

s několika zlatými ornamenty. Tmavě modrý šat je doplněn pláštěm světle červené 

barvy se zlatým lemem. Jasně plavé vlasy jsou stažené v horní části, spodní prameny 

volně splývají na záda. Postava Ježíše je výrazně natočena směrem k Panně Marii, 

sklání se k ní a nasazuje jí korunu. Paže jsou zdvižené a pokládají korunu na Mariinu 

hlavu. Trůn, skládající se z lavice a vysoké zadní části, je hůře identifikovatelný díky 

zlaté barvě, která splývá s pozadím. Stříška trůnu obsahuje reliéf s postavou Žehnajícího 

Krista a kraby, dekorativní prvky gotické architektury. Bočnice jsou na vrcholu taktéž 

                                                 
176 Na zadní straně štítky s nápisy: Simone Memmi; Konopišt. 1919, 4; na křídlech acanthusu malovaný vzor na 

dřevě ve žlutém tónu, v centru z toho je monogram Kristův, IHS, a slabě čitelné číslo 20.885; na centrálním panelu 
napsáno červeně. Compratodame A. F. Gori / questo di consacrato a S. Gio. Gualberto / 12. Luglio 1740  
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zakončeny dekorativními sochařskými prvky. Na zadní opěrné části trůnu je na čtyřech 

bodech připevněna zlatá látka. Celý trůn je umístěn na masivním soklu, na kterém 

postává ještě dalších šest postav, andělů. Ti jsou rozděleni po třech na každé straně 

trůnu, přičemž andělé na levé straně jsou oblečeni do červených rouch se zlatým detaily 

lemování, andělé na pravé straně mají roucha zelené barvy. Andělé stojící vpředu, hrají 

na hudební nástroje, zbylí čtyři zpívají. Pod soklem, na kterém stojí trůn, směrem dolů, 

najdeme ještě další sokl s lavicí s šesticí ženských světic, které jsou barevností rouch, 

ale i natočením rozděleny do tří párů. Roucha všech šesti postav jsou stejného střihu, 

tvoří jej šaty a svrchní plášť stejné barvy sepnutý pod krkem. Centrální desku pak 

uzavírá spodní řada s šesticí mužských světců, opět opticky rozdělených, v tomto 

případě na polovinu. Tři z nich stojí mírně vlevo, tři vpravo. Mužské postavy jsou 

různého stáří. První postava zleva je zobrazena stojící zády, zahalená v růžovo-

červeném plášti s jemně zelenou aplikací při spodní linii pláště, spod které vykukují 

bosá chodidla. Zlatavé vlasy jsou na okrajích spleteny do copánků a sepnuté v zadní 

části hlavy. Druhá vousatá postava z leva, s prořídlými vlasy, je oblečena do tmavě 

zeleného šatu s jasně žlutým pláštěm. Třetí světec s plnovousem a kratšími vlasy  

je oblečen do tmavě červeného roucha. Čtvrtý zleva stojící světec ve skupině světců 

napravo je oděn do jasně červeného roucha. Vousy, ale i vlasy má prošedivělé. Vedle 

něj postává světec v zeleném rouchu s blonďatými vlasy, které má sčesané vzad. 

Poslední postavou je opět světec s prošedivělými vlasy i vousy, zcela zakrytý ve žlutém 

plášti. Jak uvádí Pujmanová,177 identifikace uvedených světic je nejasná, v případě 

světců se zřejmě jedná o apoštoly. Podlaha je tmavá, zbylé pozadí desky je zlaté. 

Rám ukončující střední desku je bohatě zdobený. Po stranách ho lemují 

tordované sloupy, směrem vzhůru je prostor uzavřen arkádami. Části mezi arkádami  

a rámem desky je vyplněn plastickými ornamenty. Nad arkádou je umístěn reliéf 

trojlístku s malbou Žehnajícího Ježíše Krista v červeném šatu a zeleném plášti. Kristovy 

vlasy splývají podél obličeje, na záda. V levé ruce si přidržuje knihu, pravá ruka  

je zdvižena a žehná této události.  

Levé křídlo je, stejně jako pravé, rozděleno na dvě části. Spodní část levého 

křídla obsahuje scénu Narození Krista. Pravé křídlo obsahuje scénu Ukřižování Krista. 

Scéna Zvěstování je rozdělena do horních částí obou křídel. V horní části levého křídla 

je umístěna Panna Marie, v horní části pravého křídla je vyobrazen Zvěstující anděl.  

                                                 
177 PUJMANOVÁ 2008, 81 
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Pujmanová taktéž uvádí, že pro centrální část panelu je charakteristické číslo tři. 

Postav hlavního panelu jsou rozděleny do tří etáží. Do dvou skupin po třech jsou 

zobrazeni apoštolové. Světice tvoří rouchy barevně odlišené tři páry. Světice v párech 

se k sobě i přiklání, jako by spolu komunikovaly. Andělé jsou taktéž rozděleni, na dvě 

skupiny po třech andělech na každé straně. Poslední třetici dávají dohromady hlavní 

postavy, Panna Marie, Ježíš Kristus a Bůh Otec ve štítu desky.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
178 PUJMANOVÁ 2008, 81 
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3.2.4 Triptych s Korunovanou Pannou Marií 
 

Autor: Jacopo del Casentino 

 

Datace: 1. polovina 14. století 

 

Rozměry: hlavní panel: 31 x 19,5 cm; křídla: 30 x 9 cm179 

 

Materiál: dřevo 

 

Inventární čísla: O11956 – O11958; DO865 – DO867 

 

Celému triptychu [11], původně pohyblivému, v současnosti již zasazenému  

do pevného rámu, dominuje střední deska s námětem Panny Marie sedící na trůně, 

s dítětem na klíně, a několika dalšími figurami obklopujícími trůn. Panna Marie  

je zahalena do tmavě modrého roucha se zlatým lemováním, které se rozvírá v oblasti 

hrudníku a ukazuje spodní šat zlaté barvy. Levý cíp pláště si Panna Marie přidržuje 

pravou rukou. Oválný obličej se vyznačuje mohutným nosem, očima mandlovitého 

tvaru a výrazně červenými tvářemi. Mariiny zlatavé jemně vlnité vlasy splývají podél 

jejího obličeje, část jich je skryta pod kapucí. Její pohled jakoby směřoval na Ježíška  

a zároveň na diváka. Panna Marie je nepatrně natočena na pravý bok. Na klíně,  

při levé straně, jí stojí Ježíšek. Marie jej přidržuje levou rukou. 

Tělo Ježíška zakrývá pouze vestička světle zelené barvy s červenými detaily. 

Nohy má z větší části ukryté pod Mariiným pláštěm, v levé ruce drží hůře 

identifikovatelný předmět, pravou ruku vztahuje směrem vzhůru. Ježíšek je mírně 

pootočen k Panně Marii, kterou sleduje pohledem. Trůn, na němž Panna Marie sedí,  

se skládá z lavice a vysokého opěradla. Stříška trůnu je tvořena arkádou a štítem.  

Celý trůn je dekorovaný ornamenty, arkáda je doplněna gotickými kraby. 

Trůn obklopují celkem čtyři postavy, dva muži nacházející se vedle trůnu,  

a dva andělé, stojící před nimi. Nalevo stojící Jan Křtitel je zahalen to tmavě zeleného 

šatu se špičatým výstřihem a rukávy sahající po lokty. Přes jeho levé rameno  

je přehozen svrchní oděv zlaté látky. Protáhlý obličej s tmavým plnovousem stejně 

                                                 
179 Na zadní straně 3 znaky s popiskem: Tribuna 12; Bestimmtfür die Schoß kapelle Konopist; Ugolino Senese 

(with addend number 960). In: PUJMANOVÁ 2008, 114 
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tmavými vlasy splývajícími na ramena je sytějšího zabarvení. Pohledem směřuje 

nahoru. Jan stojí rovně, s levou rukou mírně pokrčenou a přitaženou k tělu, pravou ruku 

má zdviženou a přitaženou na hrudník, dlaň směřuje nahoru. Muž stojící napravo  

od trůnu, natočený na levobok, je dle Pujmanové180 neidentifikovatelný prorok.  

Je zahalený do zlatého šatu a světle zeleného pláště, který je sepnutý na hrudi. Obličej 

s tmavým plnovousem a tmavými vlasy splývajícími na ramena je velmi podobný Janu 

Křtiteli. Ruce má natažené podél těla. Centrální panel uzavírají dva andělé, kteří si jsou 

velmi podobní. Jeden jako by byl zrcadlovým odrazem toho druhého. Oba andělé jsou 

oblečeni do šatu zlaté barvy s drobnými dekorativními detaily červené barvy.  

Plavé vlasy stažené v týl doplňují jemné výrazy v obličeji směřující svým pohledem  

do centrální části, na Pannu Marii a Ježíška. Ruce obou andělů jsou založené.  

Anděl na pravé straně pod založenýma rukama svírá knihu.  

Trůn je umístěn na nižším soklu s dekorativní hranou a půlkruhovým 

výstupkem. Podlaha je zlaté barvy, stejně tak pozadí, které částečně zakrývá červená 

látka s dekorem a zeleným lemem v horní části. V části Na nejnižší části podlahy,  

na které stojí andělé, jsou umístěny dvě vázy s květinami uvnitř. Před každým andělem 

je tak umístěna jedna z váz. 

Levé křídlo oltáře obsahuje scénu Stigmatizace Svatého Františka, jejíž děj  

je zasazen do přírody, taktéž se zlatým pozadím. Ukřižování Ježíše Krista je scéna 

nacházející se na pravém křídle oltáře.   

Tento oltář je velmi podobný Triptychu Korunované Madony s anděly a svatými 

z Florencie181 [12], od stejného autora. Pražský triptych obsahuje na levém křídle pouze 

scénu Stigmatizace svatého Františka, Triptych z Florencie má levé křídlo rozdělené  

na dvě části. Horní část obsahuje Stigmatizaci Svatého Františka, spodní část  

dvě světice. Další scény oltáře jsou rozloženy stejně. Drobné odchylky jednotlivých 

oltářů jsou patrné v gestech jednotlivých postav.  

 

 

 
 

                                                 
180 PUJMANOVÁ 2008, 115 
181 Dílo je umístěno v Galeria degli Ufizzi. 
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3.2.5 Triptych s Korunovanou Pannou Marií a dítětem 
 
Autor: Niccolò di Buonaccorso 

 

Rozměry: hlavní panel: 51 x 27,5 cm, křídla: 52 x 14 cm182 

 

Materiál: dřevo, tempera 

 

Inventární čísla: O 11916 – O 11918; DO 825 – 827 

 

Triptych s Korunovanou Pannou Marií [13] zaujme na první pohled mimo jiné  

i dekorovaným rámem. 

Triptych představuje hlavní panel s námětem Korunované Panny Marie sedící 

 na trůnu s Ježíškem. Scénu dotváří ještě čtyři další figury, jež obklopují trůn. Panna 

Marie je oblečená do roucha zlaté barvy s bohatým dekorem a ozdobným lemem 

v oblasti dekoltu. Přes šaty je přehozen plášť tmavě modré barvy s kapucí. V oblasti 

trupu je plášť rozevřen a dává vyniknout dekorovaným šatům. Kulatější tvar obličeje 

doplňuje rovný kratší nos a plavé vlasy splývající podél obličeje. Výrazné rumělce 

znázorňující tváře. Barva pokožky je tmavší, což je patrné i u několika dalších postav. 

Horní část Mariina těla je zobrazená z enfase, spodní polovina těla, od pasu dolů  

je mírně stočena na levý bok. Panna Marie drží dítě na levé ruce, pravou ho přidržuje. 

Ježíšek, oblečen do červeného, v pase přepásaného roucha. Obličej se vyznačuje 

tmavším tónem pokožky a výrazněji zbarvenými tvářemi, stejně jako u Panny Marie. 

Ježíšek sedí klidně, s levou rukou položenou na levé noze, ukazováček pravé ruky  

si vkládá do úst. Pohledem směřuje na diváka, stejně jako jeho matka.  

Mohutný trůn je v opěrné části zakončen jednoduchým štítem a bočnicemi  

bez dekorativních prvků a bez jakékoli stříšky. Trůn červené barvy se zlatým 

dekorativním vzorem je umístěn na soklu šedé barvy s půlkruhovým výstupkem  

ve střední části. Na hlavní desce oltáře jsou zobrazeny ještě čtyři další postavy, v přední 

linii po Mariině pravici je umístěn Svatý Jan Křtitel, po levici Svatá Kateřina. Druhou 

linii tvoří dva andělé. Vousatý Jan Křtitel je zahalen do světle zelených šatů, přes které 

                                                 
182 Na zadní straně nalezneme zbytky starého mramorování. Na hlavním panelu lze nalézt několik štítků 

s následujícími popisky: ORCAGNA 2136; Trib. 22; Konopist 1919, 16; v bílé malbě-písmu: 21.200. In: 
PUJMANOVÁ 2008, 157 
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je přehozen plášť tmavšího odstínu zelené barvy. Tento plášť přehozen pouze přes levé 

rameno a je nařasen a sepnut v pase. Ukončen je přibližně v linii kolen, lýtka jsou již 

zcela odhalená, stejně jako chodidla. V levé ruce, kterou si přidržuje plášť, zároveň 

třímá svitek s  nečitelným nápisem. Snědší barvu pokožky obličeje s plnovousem 

doplňují delší vlasy sahající pod ramena. Pohledem Jan směřuje, stejně jako Panna 

Marie a Ježíšek, na diváka. V pravé dolní části střední desky se nachází další postava, 

Svatá Kateřina. Světice je oděná do zdobeného zlatého šatu a červeného pláště 

s ozdobným zlatým lemem sepnutého broží v části dekoltu. Zpod pláště jsou patrné 

Kateřininy ruce držící předměty. Kateřinina levá ruka svírá palmový list, pravá ruka 

drží červenou knihu a zároveň přidržuje plášť. Světice má kulatější obličej s rovným 

nosem a výraznějšími tvářemi. Plavé vlnité vlasy jsou lehce sepnuté v týl a zároveň 

splývají podél šíje až na záda. Pohled Kateřiny, stejně jako dvou andělů, směřuje  

na hlavní postavu celé scény, Pannu Marii. Posledními dvěma postavami kompozice 

jsou dva andělé stojící na bocích trůnu. Andělé jsou totožní, v téměř zrcadlovém 

provedení. Stejně jako u dalších ženských postav střední desky mají andělé kulaté 

obličeje s rovnými kratším nosy a zvýrazněnými tvářemi. Přičemž tváře Panny Marie  

a Svaté Kateřiny mají mnohem sytější odstíny v porovnání s tvářemi andělů. Andělé 

mají plavé vlnité vlasy sepnuté na temeni hlavy. Oba andělé mají křídla skládající se ze 

škály několika odstínů barev, od zlatavé, přes červenou, až po tmavě modrou barvu. 

Postoj andělů je mírně prohnutý v zádech, jakoby se v horní části odkláněli od trůnu. 

Ruce mají zkřížené na hrudníku. Podlaha je odstupňována dvěma sokly. Na prvním 

soklu šedé barvy s půlkruhovým výstupkem ve střední části je umístěný trůn. Další, 

nižší sokl zlato červené barvy zakončuje plochu podlahy. Pozadí hlavního panelu  

je zlaté. Na několika místech je doplněno ozdobnými rytím. 

V horní části střední desky triptychu je v reliéfu umístěn Žehnající Kristus.  

Ježíš Kristus, zobrazený po pas, je oděný do tmavě zeleného roucha. Přes roucho  

má ovinutý plášť, který zcela zakrývá Kristovo levé rameno a paži. Detail tváře  

je podobný dalším postavám triptychu, opět je zde vykreslen rovný kratší nos a tváře 

s ruměncem. Světle hnědé vlasy splývají podél obličeje. Gesto rukou vyjadřuje samotný 

námět, Žehnání.  

Obě křídla jsou dělena stejně, dvě části. Spodní část křídla je vždy větší  

a od horní části ji odděluje zdobená plastická arkáda, jejíž dekor je podobný dekoru 

arkády středního panelu. Spodní část levého křídla zobrazuje postavu Svatého 
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Antonína, vousatého staříka, stojícího uprostřed hornaté země. Spodní část pravého 

křídla obsahuje postavu Svatého Kryštofa brodícího se vodou a nesoucího Ježíška. 

Motiv Zvěstování se pak dělí mezi dvě horní části křídel. V levém štítu je zobrazen 

zvěstující anděl, v pravém štítu Panna Maria. 
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3.3 Mariánské motivy na vybraných oltářích Obizziho sbírky 

Po výčtu výše uvedených oltářů s Mariánskými motivy ze sbírky Tommasa degli 

Obizzi se nabízí porovnání. Společné pro všechny oltáře je to, že jsou menšího formátu 

a jsou určené především k soukromé devoci. Centrální panel vždy zobrazuje Pannu 

Marii v tmavě modrém plášti sedící na bohatě zdobené trůnu. Na dvou oltářích se jedná 

o motiv Korunovace, na dalších dvou motiv Korunované Panny Marie s dítětem, 

poslední z nich s motivem Madony. Na čtyřech z nich je má Marie obličej mírně 

skloněný k levému rameni. Ve všech případech je také Panna Marie obklopena dalšími 

světci a anděly. Přestože některé oltáře mají náměty umístěné do přírody, objevují  

se na nich v pozadí skály či kopce. Pozadí je vždy zlaté, bez jakéhokoli dalšího 

vykreslení. Vzhledem k menšímu formátu všech oltářů a stavu malby uvedených děl, 

která je často popraskaná, je velmi obtížné studovat a rozlišovat detaily. 

Mariánský motiv centrálních panelů oltářů doplňují další scény, ve většině 

případů taktéž totožné. Na většině z nich Mariánský motiv doprovází scény Zvěstování, 

Ukřižování a Narození.  

Jednotlivé oltáře jsou si navzájem velmi podobné, ať už použitím scén vázající 

se na Mariánské motivy, velikostí, ale i barevností. Ani jeden z nich se výrazně neliší  

od zbývajících.  

Z hlediska ikonografie námět Korunování Panny Marie zobrazuje závěrečný 

příběh ze života Panny Marie. Ten vypráví, že po Nanebevzetí byla Marie přiblížena  

k trůnu Boha Otce a Jeho Syna a byla korunována jako Královna nebes. Tento příběh 

tvoří poslední a vrcholnou scénu často zobrazovaného cyklu příběhů ze života Panny 

Marie, následující po jejím zesnutí. V Itálii byl velmi oblíben typ Disputa,  

což představuje oslavu Panny Marie Immaculaty v kruhu andělů a světců, popřípadě 

církevních autorit disputujících o otázkách mariologie.183 

 

 

                                                 
183 ROYT 2007, 197 
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3.4 Komparace a zhodnocení vybrané skupiny oltářních obrazů 

v širším kontextu sběratelství. 

O oblibě italských renesančních děl svědčí mnoho prací, jež jsou nyní 

roztroušeny v různých světových sbírkách. Díla italských autorů jako Giotto, 

FraAngelico, Masaccio, Paolo Ucello, Andrea Mantegna a dalších, kteří dali vzniknout 

renesanční malbě, jsou součástí mnoha galerií a muzeí po celém světě, nejen v Evropě.  

 V následujícím výčtu uvádím přehled galerií a muzeí, které obsahují díla  

rané renesance. Ve výběru jsem se nejvíce soustředila na Itálii, kde je umístěno nejvíce 

děl. Dále jsou díla rozmístěna v hojném počtu po Evropě a na Americkém kontinentu. 

V případě ostatních zemí jsem se zaměřila na největší muzea a galerie.  

 

3.3.1 Raně renesanční italská díla ve sbírkách muzeí a galerií 

V hlavním městě Itálie, Římě, se nachází hned dvě muzejní instituce, ve kterých 

jsou umístěna zmiňovaná díla. První z nich je nová vatikánská galerie (část 

vatikánských muzeí), Pinacoteca,184 která v současnosti obsahuje přes 460 děl 

umístěných v 18 výstavních síních. Díla jsou umístěná dle chronologie a škol, kde 

vznikla. Od takzvaných primitivů, po 19. století. Sbírka obsahuje některá díla od těch 

největších umělců italské historie, například od Giottapo Beata Angelica,  

Melozza da Forlì po Perugina a Raphaela, od Leonarda po Tiziana a Veroneseho, 

Caravaggia a Crespiho. Ve sbírce nalezneme několik kusů oltářů, například oltář 

Giottův, Stefaneschi triptych, nebo dílo Perugina, oltář s Madonou a dítětem, Svatým 

Vavřincem, Ludvíkem z Toulouse, Ercolaneem a Konstancií. Jednotlivá díla jsou však 

rozdílné provenience.185 

Druhou galerií je Kapitolská výtvarná galerie, jež je součástí Kapitolských 

muzeí.186 V této výtvarné galerii lze nalézt celou jednu síň věnovanou italskému 

malířství v období pozdního středověku a renesance. Vyjma ostatních děl  

zde nalezneme i několik kusů oltářů, například oltář korunované Madony s dítětem  

a svatými od Agostina Marti, oltář korunované Madony se Svatým Mikulášem 

 z Bari a Martinem z Tours od Piedmontského umělce Macrina d’Alba,  

Smrt a Nanebevztoupení Panny Marie od Cola dell' Amatrice a další.  
                                                 
184Pinacoteca, Musei Vaticani 
185http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/la-pinacoteca.html, vyhledáno dne 1. 3. 

2017 
186 Musei Capitolini. 
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Z uvedenýchděl jsou na nejvýš dvě díla stejné provenience. Sbírka je taktéž,  

co se týče původu, různorodá.187 

Další italskou galerií je obrazárna Pinacoteca di Brera v Miláně, která nabízí 

velký počet děl pozdního středověku a rané renesance. Díla pochází především z kostelů 

a konventů z Lombardie a také různých koutů italských království. Umístěna jsou zde 

dokonce díla identických autorů, která obsahuje sbírka Obizzi v Národní galerii v Praze. 

Mezi ně patří Andrea di Bartolo, Lorenzo Veneziano a Bernardo Daddi. Z jiných  

děl Pinacoteca di Brera nabízí například dílo Ambrogia Lorenzettiho,  

Giovanni da Milana, Giovanni da Bologna a dalších.188 

Ostatní země Evropy mají zastoupení těchto děl v porovnání s Itálií menší. 

Londýnská Národní galerie189 obsahuje kolekci maleb 13. až 15. století. Ve sbírce 

nalezneme pozdně středověká díla, oltáře pro kostely, ale i soukromou devoci,  

dále renesanční portréty a scény z antické mytologie. Jedná se především o práce 

Duccia, Uccella, van Eycka, Lippiho, Mantegny, Botticelliho a dalších. Součástí Ruské 

galerie Hermitage190 v Petrohradu je taktéž sbírka italského umění 13. až 15. století.191 

Další evropské galerie, pařížská Musée Louvre192 a madridské Museo del Prado193  

mají několika málo díly zastoupeny námi sledované období. Ve větším počtu  

tyto galerie nabízí umění vrcholné renesance. I americký kontinent, konkrétně  

Art Institute Chicago194 a Metropolitní muzeum umění v New Yorku,195  

vlastní ve svých sbírkách umělecká díla italské rané renesance.  

 

 

                                                 
187http://en.museicapitolini.org/, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
188http://pinacotecabrera.org/en/, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
189TheNationalGallery 
190 Galerie Hermitage 
191https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/26italy13/?lng=, vyhledáno 

dne 1. 3. 2017  
192Muséedu Louvre, http://www.louvre.fr/, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
193https://www.museodelprado.es/en/the-collection/italian-painting, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
194http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/category/97?page=2, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
195The Met Museum, 

http://www.metmuseum.org/art/collection#!?perPage=20&geolocation=Italy&era=A.D.%201000-
1400&sortBy=Relevance&sortOrder=asc&offset=0&pageSize=0, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
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3.3.2 Největší sbírky italských renesančních děl 

Při vyhledávání italských renesančních děl a jejich rozmístění v muzeích  

a galeriích ve světě se nabízí otázka, zda existuje podobná kolekce, jako je sbírka 

Obizzi z Národní galerie v Praze. Sbírka, která má stejný původ všech děl,  

z nichž je tvořena. Výsledkem vyhledávání jsou čtyři kolekce různých sběratelů umění, 

které vykazují podobné parametry sbírce Obizzi. 

První sbírkou je sbírka Alessandra Continiho Bonacossi.196 Tato kolekce je částí 

sbírek galerie Uffizi.197 Hrabě Contini Bonacossi [14] svou nashromážděnou sbírku 

věnoval italskému státu v roce 1969. Sbírka obsahuje 35 maleb od nejznámnějších  

toskánských autorů, jako jsou například Cimbaue, Agnolo Gaddi, Andrea del Castagno, 

ale také díla dalších renomovaných italských malířů jako například Veronese, Tintoretto 

a Bernini. Mezi nejvýznamnější díla kolekce patří Panna Marie s dítětem a svatými  

od Andrea del Castagno, Pana Marie sněžná od Sassetty a detailně provedený Svatý 

Jeroným od Giovanni Belliniho. Kromě malířských děl sbírka obsahuje ještě další 

předměty, různé druhy nábytku, exklusivní majoliku, sochy a erby. V současné době  

je kolekce součástí muzea Uffizi, avšak není umístěná v hlavní budově.  

Po rekonstrukcích by měla být integrována do hlavní budovy muzea.198 

Druhou sbírkou v pořadí je pro Spojené státy velmi významná sbírka Andrewa 

Williama Mellona v Národní galerii umění ve Washingtonu.199 Finančník a později 

velvyslanec ve Velké Británii Andrew William Mellon200 [15] začal kupovat umělecká 

díla, když se usídlil v Pittsburgu. Po přestěhování do Washingtonu, v roce 1921,  

se začal sběratelství věnovat více. K jeho nejpozoruhodnějším nákupům došlo v letech 

1930 − 1931, kdy získal 21 maleb z muzea Hermitage v Petrohradu. Patřily mezi ně 

vzácná díla Jana van Eycka, Botticelliho a Titiana, taktéž Raphaela, Anthonyho  

van Dycka, a Rembrandta. V roce 1936 získal dalších 42 prací, maleb a sochařských děl 

v rámci jedné transakce s velkým obchodníkem s uměním. Krátce poté nabídl svojí 

sbírku a muzeum národu. Dohromady muzeum čítalo 126 maleb a 26 sochařských děl. 

Mellon taktéž vyslovil návrh, který požadoval pro další přírůstky děl stejně vysokou 

                                                 
196Alessandro Contini-Bonacossi (1878-1955) 
197GalleriadegliUfizzi 
198http://www.uffizi.org/the-contini-bonacossi-collection/, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
199NationalGalleryof Art 
200Andrew William Mellon (1855-1937) 
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kvalitu, jaká se již v muzeu objevila. Krátce po začátku výstavby Národní galerie 

Mellon umírá. Celá sbírka je nyní umístěna v Národní galerii umění ve Washingtonu.201 

V Národní galerii umění ve Washingtonu není však Mellonova sbírka jediná. 

Galerii tak o další díla rozšířil sběratel umění Samuel Henry Kress [16].202  

Učitel pocházející z Pensylvánie si později otevřel obchod s papírenským zbožím. Zisky 

z dalších poboček mu umožnily koupi uměleckých děl, zejména italské renesance. 

V roce 1929 založil Kress nadaci, aby podporoval pochopení a ocenění evropského 

umění ve spojených státech. Taktéž byl Kress velkým dárcem umění pro Národní galerii 

ve Washingtonu a nejen tu. Díla věnoval také 40 dalším muzeím ve spojených státech. 

Kressova kolekce děl je v porovnání s kolekcí Mellona menší, avšak je taktéž  

velmi důležitá. Obsahuje díla Duccia, Giotta, Martiniho, Daddiho, Veneziana  

a dalších.203 

Ve Spojených státech amerických najdeme ještě jednu uměleckou kolekci s díly 

italských raně renesančních děl. Jedná se o kolekci Johna Gravera Johnsona [17]  

v muzeu umění ve Phihalephii.204 Johson205 se stal úspěšným právníkem, ale i úspěšným 

sběratelem umění. Během svého života nashromáždil velký počet uměleckých děl. 

Sbíral především italská raně renesanční díla, španělské, vlámské a holandské 

renesanční malby. Taktéž kupoval díla současných umělců své doby. Svoji sbírku poté 

věnoval muzeu umění ve Philadelphii, kde je umístěna dodnes. Ve sbírce jsou umístěna 

díla Bartola, Fra Angelica, da Messina a jiných.206 

Při porovnání uvedených sbírek vyplývá, že jednotlivé sbírky jsou si v mnoha 

směrech podobné. Ať už se jedná o velikost kolekcí, co se do počtu děl týče, nebo 

pokud se jedná o další sbírkové předměty, jež jsou součástí kolekce. Sbírky mají 

společné i některé autory. Nalezneme však jeden rozdíl, který tyto zahraniční sbírky 

odlišuje od sbírky umístěné v České republice. Tímto rozdílem jsou samotní sběratelé 

děl. Zatímco Alessandro Contini Bonacossi, Andrew William Mellon, Samuel Henry 

Kressa John Graver Johnson byli sběratelé žijící na přelomu 19. a 20. století, Tommaso 

degli Obizzi byl sběratelem o celé století mladším. Při tomto porovnání tak můžeme 

hovořit o velmi unikátní kolekci, co se sběratelství týče. Obizzi tak ve své době vytvořil 
                                                 
201http://www.nga.gov/content/ngaweb/collection-search-

result.html?donorList=427&donorObj=16&pageNumber=1, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
202 Samuel Henry Kress (1863-1955) 
203http://www.nga.gov/content/ngaweb/collection-search-

result.html?donorList=35&donorObj=12118&pageNumber=3, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
204 Philadelphia Museum of Art 
205 John Graver Johnson (1841-1917) 
206http://www.philamuseum.org/explore/, vyhledáno dne 1. 3. 2017 
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jedinečnou sbírku tvořenou především italskými primitivy. Předběhl tak svou dobu,  

co se týče sběratelství výtvarného umění. Pražská Národní galerie tak ve svých řadách 

vlastní unikátní sbírku italských primitivů, jež byla shromážděna jako první na světě.   

 



 

79 

4. Závěr 
 

Mariánské oltáře jsou částí sbírky Tommasa degli Obizzi, které se v současné 

době nachází ve stálé sbírce Národní galerie v Praze. Sbírka byla shromážděna na konci 

18. století italským markýzem Tommasem degli Obizzim, posledním potomkem z jedné 

z nejstarších rodin z Padovy. Sbírka byla pouze částí Tommasova dědictví, hradu 

Catajo. Ten obsahoval nejen sbírku výtvarných děl nejrůznějších druhů, ale i sbírku 

brnění a hudebních nástrojů. Tommaso se postupem času stal sběratelem umění  

a své sbírky rozšiřoval o další předměty. Později svou sbírku na Cataju uspořádal. 

 

Rod Obizzi však v roce 1803 Thommasem degli Obizzim vymřel po meči.  

Po jeho smrti přešel veškerý rodový majetek, včetně zámku Catajo, i s jeho obrovskými 

sbírkami, na rod d´Este. Sbírky obou rodů tak byly sjednoceny. Dědicem se stal Ercole 

III. d´Este, vévoda z Mantovy. Sňatkem dcery Ercola Rinalda d´Este, Maria Betrice 

Ricardiny d´Este a rakouského arcivévody Ferdinanda Karla došlo ke spojení rodů 

Habsburků a Esteů. V rámci rodu Habsburg−d´Este se díla dostala až k Františku 

Ferdinandu d´Este, který zakoupil panství Konopiště. V roce 1904 byly estenské sbírky 

krátce vystaveny ve vídeňském Hofburgu a následně na to rozvezeny  

na různá habsburská sídla. A právě sbírka Obizzi tvořila část umístěnou na zámku 

Konopiště. 

 Během druhé světové války byla některá díla odvezena mimo Konopiště.  

Po válce však byla všechna chybějící díla, díky precizním záznamům bývalého 

kastelána Josefa Posla, dohledána. Speciální reparační komise ve spolupráci  

s částí americké rozvědky, MFA&A (Monument, Fine Arts Archives Section) 

pohřešovaná díla dohledala. Během poválečných let docházelo také ke spekulacím 

ohledně budoucnosti zámku Konopiště. Objevilo se několik názorů, jak zámek využít. 

Až v roce 1951 došlo k prohlášení zámku Konopiště za státní kulturní majetek. 

K převedení děl do správy Národní galerie v Praze došlo o osm let později, v roce 1959. 

V současné době je Obizziho sbírka umístěna Šternberském paláci.  

Ve své diplomové práci jsem se snažila uspořádat kompletně dochované oltáře  

s mariánskými náměty Obizziho sbírky do jednoduchého katalogu. Zařadila jsem 

výhradně díla odpovídající zadaným parametrům. Soustředila jsem se především  

na Mariánské scény objevující se na centrálních panelech oltářů. Tyto scény,  

ale i celé oltáře jsem porovnala a zjistila, že jsou si velmi podobné. Mariánské náměty 
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hlavních panelů používají stejné rozmístění. Doplňující scény objevující se na křídlech 

oltářů se na jednotlivých dílech taktéž opakují.  

V závěru práce jsem se také pokusila o zhodnocení sbírky jako takové  

a její komparaci v širším kontextu sběratelství. Dohledala jsem, že raně renesanční díla 

italské provenience jsou součástí mnoha galerií z celého světa. Při vyhledávání 

italských renesančních děl a jejich rozmístění v muzeích a galeriích ve světě jsem 

dohledala, že existují dokonce čtyři podobné kolekce různých sběratelů umění,  

které vykazují podobné parametry sbírce Obizzi. Jedná se o sbírku Alessandra 

Continiho Bonacossi umístěnou v Galerie Ufizzi, sbírku Andrewa Williama Mellona 

v Národní galerii umění ve Washingtonu, sbírku Samuela Henry Kresse taktéž 

v Národní galerii umění ve Washingtonu a kolekci Johna Gravera Johnsona v muzeu 

umění ve Phihalephii. Při porovnání uvedených sbírek vyplynulo, že jednotlivé sbírky 

jsou si v mnoha směrech podobné. Ať už se jedná o velikost kolekcí, co se do počtu děl 

týče, nebo pokud se jedná o další sbírkové předměty, jež jsou součástí kolekce. Sbírky 

mají společné i některé autory. Nalezneme však jeden rozdíl, který tyto zahraniční 

sbírky odlišuje od sbírky umístěné v České republice. Tímto rozdílem jsou samotní 

sběratelé děl. Zatímco Alessandro Contini Bonacossi, Andrew William Mellon, Samuel 

Henry Kressa John Graver Johnson byli sběratelé žijící na přelomu 19. a 20. století, 

Tommaso degli Obizzi byl sběratelem o celé století mladším. Při tomto porovnání tak 

můžeme hovořit o velmi unikátní kolekci, co se sběratelství týče. Obizzi tak ve své době 

vytvořil jedinečnou sbírku tvořenou především italskými primitivy. Předběhl tak svou 

dobu, co se týče sběratelství výtvarného umění. Pražská Národní galerie tak ve svých 

řadách vlastní unikátní sbírku italských primitivů, jež byla shromážděna jako první  

na světě.   

V samotném závěru práce bych vyzdvihla sbírku jako velice hodnotný celek. 

Kolekce, původem z Itálie, s bohatou historií a vysokou hodnotou i z hlediska 

sběratelství je nyní součástí Národní galerie v Praze. A my můžeme být pyšní, že právě 

tento cenný soubor je právě součástí kulturního dědictví České Republiky a bezpochyby 

se vyrovná zahraničním galeriím. Některé z nich dokonce předčí. 
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1. Hrad Catajo, pohled na celý hrad 
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2. Zámek Konopiště, pohled na celý zámek 
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3. Catarino Veneziano: Triptych s Korunováním Panny Marie, 2. pol. 14. stol., 
dřevo, 67,5 x 66 cm. Národní galerie v Praze 
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4. Paolo Veneziano: Polyptych s Korunováním Panny Marie, 1350, dřevo, 

tempera, 167 x 285 cm. Benátky, Gallerie dell´Accademia 
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5. Paolo Veneziano: Polyptych s Korunováním Panny Marie (detail), 1350, dřevo, 

tempera, 167 x 285 cm. Benátky, Galleriedell´Accademia 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
6. Paolo Veneziano, Giovanni Veneziano, dílna: 

dřevo, tempera, 109,9 x 68,6 cm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paolo Veneziano, Giovanni Veneziano, dílna: Korunování Panny Marie
109,9 x 68,6 cm. Washington, The Frick Collection 
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Korunování Panny Marie, 1358, 
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7. Guariento: Ráj, okolo 1365, freska. Benátky, Dóžecí palác 
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8. Bernardo Daddi: Triptych s Madonou a dítětem mezi anděly a svatými, 1. 
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10. Dílna Bernarda Daddiho: Triptych s Korunovací Panny Marie, 1. polovina 14. 
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