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V Bakalářské práci Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich vybraná 
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o krajinomalbu a zátiší. Následuje seznámení s životem a tvorbou umělců. Vybraná díla 
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Úvod 
 

Výběr tématu pro mou bakalářskou práci mi usnadnil pan doc. PhDr. Martin 

Zlatohlávek Ph.D. Jeho přednášky byly nesmírně obohacující, a právě pasáž o 

rudolfínských umělcích ve mně zanechala hluboký dojem a motivaci ke studiu.  

V roce 2015 následovala návštěva výstavy Rudolfínští mistři-díla dvorních umělců 

Rudolfa II. z českých soukromých sbírek, jež jsem navštívila. Výstava prezentovala díla 

divákovi doposud skrytá, protože většina děl byla teprve nedávno zakoupena do 

českých soukromých sbírek. Výstava mě zaujala svou atmosférou komornosti. Díky 

tomu bylo možné obrazy lépe vychutnat a nechat je na sebe působit. Právě zde jsem se 

rozhodla směřovat ke krajinářům a umělcům, kteří na dvoře Rudolfa II. započali tvorbu 

zátiší. 

Ve své bakalářské práci Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich 

vybraná díla a pokus o vzájemné srovnání začnu kapitolou pojednávající od celkové 

atmosféry rudolfínského umění po zájem Rudolfa II. o žánr krajinomalby, ovlivněním 

jeho předky a nastíním vývoj zátiší.  

V druhé kapitole popisuji osobnosti umělců, které jsem si dle svého uvážení vybrala. 

Bude pojednáno o Hansi Hoffmannovi, Jorisi Hoefnagelovi, Paulu van Vianenovi, 

Pieteru Stevensovi a Roelandtu Saverym.  

Do třetí kapitoly jsem zařadila vybraná díla výše uvedených umělců. Některá z děl 

jsem vybrala právě na základě výstavy, která mne inspirovala. Díla zařadím do kontextu 

doby a následně je popíši.  

V další kapitole se pokusím stručně porovnat tvorbu již jmenovaných umělců.  
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Přehled literatury 
V následující kapitole se pokusím představit zásadní literaturu zaměřenou na téma 

mé práce.   

Zcela podstatnou knihu pro mne představuje The school of Prague, Painting at the 

court of Rudolf II. od Thomase DaCosty Kaufmanna.1 Jedná se o rozsáhlou práci, která  

pojednává o umění na dvoře Rudolfa II. Autor v ní zpracovává jak císaře Rudolfa II. 

jako sběratele a milovníka umění, tak veškeré žánry umění, které se na dvoře 

vyskytovaly. Práce je zakončena obrazovým katalogem.   

Dalším důležitým zdrojem je katalog výstavy Prag um 1600. Kunst und kultur am 

Hofe Rudolfs II., Essen 1988.  

Pražská výstava v roce 1997 byla dosud největší prezentací kultury a umění na dvoře 

císaře Rudolfa II. u nás. Pořádala ji Eliška Fučíková a kolektiv autorů.2 

Dosud poslední přehlídkou Rudolfínského umění byla komornější výstava s názvem 

Rudolfínští mistři, díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek. Jak již 

název napovídá, jednalo se o shromáždění prací, které byly zakoupeny zpět do vlasti 

původu. Poprvé jsme tak měli možnost tyto díla obdivovat.  

V první kapitole své práce jsem použila publikaci od Jaromíra Neumanna 

Rudolfínská Praha3 z roku 1984, jedná se o krátkou publikaci, která provází vývojem 

rudolfínského umění. Dále jsem vycházela z práce historika Karla Chytila Umění 

v Praze za Rudolfa II.4 V roce 1920 od něj vyšla další publikace s názvem Umění a 

umělci na dvoře Rudolfa II.5 V níž uvádí stručně životopisy některých umělců a jejich 

děl. Článek Obrazárna a umělci Rudolfa II. v Památkách archeologických a 

místopisných6 z let 1906–1908 od historika Karla Boromejského Mádla popisuje 

Rudolfovy sbírky a inventáře děl s odkazem na Karla van Mandera.  

Důležitým zdrojem pro téma krajinomalby, je příspěvek Pražská krajinomalba a 

veduty7 od Teréz Gerszi, v již zmíněném katalogu pražské výstavy z roku 1997. 

                                                
1 KAUFMANN 1988. 
2 FUČÍKOVÁ 1997. 
3 NEUMANN 1984. 
4 CHYTIL 1904. 
5 CHYTIL 1920. 
6 MÁDL 1908. 
7 GERSZI 1997. 
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V tomto článku rozebírá Rudolfův zájem o sbírání obrazů tohoto žánru a povolávání 

umělců na císařský dvůr.  

V monografii Umění na dvoře Rudolfa II.8 od Fučíkové/Bukovinské/Muchky je 

věnována kapitola osobnosti Rudolfa II., malířství a sochařství, užitému umění a také 

Rudolfovým sbírkám.  

Katalog výstavy Mezi zátišími/ Flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas 

v kabinetní malbě střední Evropy9 od Hany Seifertové provází vývojem zátiší od svého 

počátku až k jeho vrcholné podobě a rozpracovává detailně druhy zátiší.  

Dále jsem vycházela z článku od Jaromíra Neumanna Rudolfínské umění II. Profily 

malířů a sochařů. In: Umění XXVI, 1978,10 kde postupně odhaluje osobnosti 

rudolfínských umělců.  

Vůbec nejobsáhlejším katalogem výstavy je Roelandt Savery: Malíř ve službách 

císaře Rudolfa II. z roku 2010.11 Katalog mapuje život a rodinu Roelandta Saveryho a 

jeho díla od raného až do vrcholného období jeho tvorby. O Pieteru Stevensovi a jeho 

dílech vyšla drobná brožurka od Anny Rollové z roku 2011 pod názvem Pieter Stevens 

na dvoře Rudolfa II.12 Další díla cituji i v kapitole vybraných děl.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                
8 FUČÍKOVÁ/BUKOVINSKÁ/MUCHKA 1988. 
9 SEIFERTOVÁ 2003. 
10 NEUMANN 1978. 
11 KOTKOVÁ 2010. 
12 ROLLOVÁ 2011. 
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1. Zájem císaře Rudolfa II. o krajinomalbu a zátiší 
Rudolfínské umění mělo dvojí, janusovskou tvář:13 na straně jedné jako umění 

pozdního manýrismu na konci jednoho vývojového období, ale na druhé straně zájmem 

o přírodu, svými realistickými sklony a novým výtvarným cítěním připravovalo tvorbu 

17. století právě v jejích vzestupných stránkách. Jeho evropský význam poukazuje na 

zpětné působení nizozemských, v Praze téměř adaptovaných umělců na nejdůležitější 

centra nizozemského manýrismu, a také na pozdější vývoj holandské realistické 

krajinomalby. Podobný vliv mělo rudolfínské umění i na české půdě: uzavíralo jednu 

epochu a zároveň naznačovalo cesty k nové době. Rozmanité výsledky evropské 

výtvarné kultury 16. a začátku 17. století pronikly do Prahy a zdomácněly tu umělecké 

vymoženosti, které byly jádrem dlouhého vývoje v Itálii, Nizozemí i v německých 

zemích. Za vlády Rudolfa II. se v Čechách ujaly základní principy, tvůrčí i teoretická 

hlediska renesance.14  

Majestátem z 27. dubna 1595, potvrzuje císař malířům jejich privilegia a 

přizpůsobuje je novějším poměrům. Tím je vyvádí z rámce středověkého řemesla a řadí 

je mezi svobodná umění — artes liberales15. Jak je uvedeno v majestátu: „Víceji od 

datum tohoto listu, od žádného aby za řemeslo pokládáni nebyli a řemeslem se 

nejmenovali ani nepsali, nýbrž umění malířského“.16 Na základě toho pozměňuje starý 

znak malířský a přidává na korunu zlatou dva diamanty po stranách s rubínem uprostřed 

a nad ni, místo dívky mouřenínky, umisťuje bohyni Palas ve starodávné zbroji.17 [1]  

                                                
13 Ianus (lat., též Janus, v římské mytologii původce všeho, bůh nebe a země, bran, tj. počátku, ochránce 
městské brány (ianua) a dveří. Střežil nepřátelské démony a řídil roční běh času; báje s ním spojuje i 
kosmogonické významy.  Měl dvě tváře, jimiž hleděl do minulosti i budoucnosti (římská mince as, 
označovaná jednotkou I, nesla na líci jeho podobu a na rubu lodní příď). In: BALEKA 2010, 139. 
14 NEUMANN 1984, 6–7. 
15 Sedm svobodných umění (lat. Septem artes liberales), v antickém starověku soustava oborů vzdělání a 
činností svobodného občana. Nesvobodným občanům a otrokům byla vyhrazena mechanická umění (lat. 
artes mechanices), mezi něž patřila např. architektura, malířství, sochařství ad.; alegorie byly zobrazovány 
zvláště v renesanci. Svobodná umění byla rozdělena do dvou skupin; první zahrnovala gramatiku, 
dialektiku a rétoriku a byla označována jako trivium, trojcestí. Do druhé skupiny, tzv. čtyřcestí, patřily 
aritmetika, geometrie, astronomie a hudba; čtyřcestí platilo za vyšší stupeň vzdělání. Součet oborů, sedm, 
se dotýkal symbolického významu tohoto čísla. Ve výtvarném umění jsou svobodná umění zosobňována 
ženskými postavami. In: BALEKA 2010, 328. 
16 CHYTIL 1904, 22. 
17 CHYTIL 1904, tamtéž. 
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Významné vývojové impulzy již nepřicházely pouze zvenčí, ale rodily se v Čechách, 

v atmosféře rozmanité výtvarné činnosti, za spolupráce a vzájemné inspirace dvorských 

umělců.18 

V předchozích řádcích jsem stručně nastínila všeobecné působení na rudolfínské 

umění a přerod malířství ze středověkého řemesla na svobodné umění. V následujícím 

textu se pokusím zaměřit na faktory, které ovlivnily císaře Rudolfa II. k jeho kladnému 

vztahu k umění.  

Vztah k umění si Rudolf II. začal pěstovat již v období svého dospívání. Roku 1563 

byl společně se svým bratrem Ernstem poslán na výchovu do Španělska, kde měl pod 

dohledem svého strýce Filipa II. získat vzdělání a průpravu pro své vladařské poslání. 

Filip II. Španělský se projevoval jako velký sběratel a mecenáš umění. Na svém dvoře 

zaměstnával umělce z celého světa, nakupoval díla starších i současných mistrů, škála 

jeho oblíbených umělců byla široká — od Correggia, Tiziana k Boschovi a Pieteru 

Bruegelovi st.19 Rudolf II. se později stal velkým obdivovatelem Pietera Bruegela.  

Kolem roku 1600 se Praha stává významným centrem krajinomalby. Vyobrazení 

krajin vzbudilo císařovu pozornost nejen jako nový umělecký žánr, ale také jako 

možnost vědeckého pozorování a poznávání.  

I přesto, že se z obrazárny císařských sbírek zachovaly jen zlomky, je znatelné, že 

obrazy a kresby krajin se tu nacházely v celkem hojném počtu. Jsou zde zastoupeni 

nizozemští malíři, následovníci Bruegelovi.20 Rudolf II. zdědil několik děl Pietera 

Bruegela po svém bratru Ernstovi, mimo řadu figurálních scén se jednalo o cyklus 

Měsíců a Krajinu s pádem Ikarovým.21 Carel van Mander udává několik děl 

Bruegelových v majetku císaře Rudolfa II.:,,Velký obraz, představující věž babylonskou, 

a v něm mnoho pěkných podrobností; možno také do ní viděti. Dále obraz téhož 

předmětu, ale menší, dále dva obrazy představující Nesení kříže, velmi přesvědčivého 

účinku a tu onde oživené veselými výjevy. Dále vraždění dítek, o nichž jsem na jiném 

místě vypravoval.“22  

                                                
18 NEUMANN 1984, 7. 
19 FUČÍKOVÁ 1991, 214. 
20 Hans Bol, Gillis Mostaert, David Vinckboons, Jan Brueghel a Savery (není upřesněno, zda se jednalo o 
Jacoba či Roelanta). In: GERSZI 1997, 130. 
21 GERSZI 1997, 130. 
22 MÁDL 1908, 179, pozn. 21. 
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Inventář z roku 1621 zmiňuje díla bratří Valckenborchů, z německých malířů tu byl 

zastoupen Lucas Cranach, z italských Giovanni Bellini, Paolo Veronese a Tizian. 

Inventář z let 1607-1611 informuje o tom, že se mezi knihami nacházelo několik svazků 

s kresbami a rytinami, např. krajinářské kresby Pietera Bruegela, Hanse Bola a Pietera 

Stevense. Dle těchto údajů můžeme usuzovat, že byly v Praze shromažďovány 

krajinářské práce jak umělců starší generace, tak umělců soudobých. Dalším důkazem 

císařova zájmu o tento nový umělecký žánr bylo povolávání krajinářů na císařský 

dvůr,23 tomu se však budu věnovat v následující kapitole. 

Prchavost věcí a přírodnin bylo možné trvale zachytit jen malířstvím. Zájem o jejich 

zobrazování stoupal v průběhu 16. století a od počátku 17. století vznikaly téměř 

závazné typy obrazů, které byly později označeny termínem zátiší.24 Pěstovaly se jak 

v katolických Flandrech, zejména v Antverpách, tak v Severním Nizozemí, v Haarlemu 

a Amsterodamu. Již v průběhu 16. století sílil zájem o květiny, to bylo zapříčiněno 

rozvojem botaniky a pěstitelstvím nových rostlinných druhů, které byly do Evropy 

přiváženy ze zámoří. Na začátku 17. století šlo malířům o to zobrazit květiny přehledně. 

Malíři často oživovali pestrou kytici drobným, nenápadným hmyzem, malovali zčásti 

podle živých exemplářů (naar het leven) a vypomáhali si také grafickými předlohami 

jiných autorů. Celek totiž většinou představoval květiny, jež kvetly na různých místech 

v různou roční dobu. Jedinečná krása květin byla předmětem hlubokého zájmu. Krátká 

životnost květin však připomínala lidem, že pobyt na světě netrvá věčně.25 

Zájem o vyobrazování přírody sdílel Rudolf II. s několika generacemi svých předků. 

Císař Maxmilián I. a císař Karel V. přispěly k Rudolfově oblibě prací Albrechta Dürera, 

jehož byli patronem. Dürerovi akvarelové studie přírody tvoří jen omezenou část jeho 

rozmanitého grafického díla, avšak s rostoucím zájmem o přírodní vědy koncem 16. 

století nabývaly jeho práce na přitažlivosti. Zpracování přírodních motivů jako 

samostatných obrazů předznamenává začátek zátiší a obrazů zvířat, které se ujaly brzy 

po roce 1600.26 

 
 
                                                
23 GERSZI 1997, tamtéž. 
24 Zátiší, obor malířské, grafické či sochařské tvorby zpodobňující nehybné předměty (květiny, ovoce, 
kuchyňské nádobí) či mrtvá zvířata (ryby, lovná zvěř). Může být podáno samostatně nebo se začleněním 
motivu živých lidí a zvířat. Termín byl poprvé použit začátkem 18. století nizozemským historiografem 
Arnoldem Houbrakenem. In: BALEKA 2010, 388. 
25 SEIFERTOVÁ 2003, 55. 
26 HENDRIX 1997, 159. 
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2. Krajináři a malíři zátiší na Rudolfově dvoře v Praze  
Roku 1583 císař Rudolf II. přenesl svůj dvůr do Prahy a nedlouho poté začal 

shromažďovat díla a povolávat umělce do služeb. Karel van Mander ho díky tomu 

nazval „největším mecenášem své doby“.27 

V následujících podkapitolách se budu zabývat vybranými umělci, jejich životem či 

díly. 

 

2.1 Hans Hoffmann 

Hans Hoffmann se narodil v Norimberku, pravděpodobně kolem roku 1530. Jeho 

učitelem byl možná Nicolas Neufchatel. Roku 1576 je poprvé zmíněn v dokumentech 

městské rady jako občan Norimberku. Hoffmann vytvářel kopie a imitace děl Albrechta 

Dürera pro Hanse Hieronyma a Willibalda Imhoffa, a ostatní norimberské sběratele. 

Roku 1584 ho na svůj dvůr povolal vévoda Vilém V. Bavorský.28 

Když v roce 1583 císař Rudolf II. přenesl své sídlo do Prahy, poohlížel se po 

okolních centrech, kde by mohl získat umělce. Soustředil se především na dvůr 

bavorského vévody Viléma V. Roku 1585, najal do služeb Hanse Hoffmanna, který mu 

učaroval ve svém umění napodobovat díla Albrechta Dürera. I přesto, že kopíroval 

Dürerovi figurální studie, byl zároveň nadaným malířem přírodních motivů. Svým 

talentem přispěl k rozvoji malby přírodnin. To, co bylo v Dürerových kresbách 

v jakémsi náčrtu, skládal do obrazů, které se z větší části proměnily v samostatná díla, 

která lze zarámovat. Hoffmann s velkou pravděpodobností pomáhal císaři při získávání 

Dürerových děl. Velkým úspěchem byla koupě série z norimberské Imhoffovy sbírky 

v roce 1588. V této sérii se nacházelo mnoho akvarelových přírodních studií, včetně 

nejznámějšího Zajíce. Nové přírůstky do Rudolfovy sbírky pravděpodobně utvrdily 

císaře v zálibě vyobrazování přírodních námětů.29 

 

 

                                                
27 PREISS 1988, 206. 
28 KAUFMANN 1988, 215. 
29 HENDRIX 1997, 158-159. 
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2.2 Joris Hoefnagel 

Narodil se v Antverpách, v roce 1542 do rodiny bohatého obchodníka s diamanty 

Jacoba Hoefnagela a Elisabeth Veselaers. Ačkoliv Karel van Mander uvádí, že se 

Hoefnagel vyučil u Hanse Bola, on sám sebe považoval za samouka.30 Mezi lety 1560–

1562 pobýval ve Francii. Zde pravděpodobně vznikly jeho první skicy. Kvůli 

náboženským nepokojům Francii v srpnu roku 1562 opouští a vrací se do rodných 

Antverp. Krátce poté odchází do Španělska, kde mezi lety 1563–1567 svými kresbami 

mapuje cesty napříč touto zemí. Jeho představivost se rozhořela zejména v Seville, v 

hlavním centru zámořského obchodu. Mohl tu spatřit exotická zvířata, rostliny a 

motivy, které pravděpodobně později použil ve svých miniaturách.31 

V letech 1568–1569 navštívil Anglii. Z tohoto období se dochovala podepsaná práce, 

která předchází jeho pozdější miniatury.32 Do Antverp se navrací roku 1570, zůstává 

zde do roku 1576, poté město opouští kvůli obsazení španělskými vojsky. 

V říjnu roku 1577 strávil spolu s významným kartografem Abrahamem Orteliusem 

několik dní v Augsburgu, kde se setkali s bankéřem Marxem Fuggerem a lékařem 

Adolfem Occem. Ti je uvedli na dvůr vévody Alberta V. Bavorského. Vévoda projevil 

zájem o Hoefnagelovi práce, které měl s sebou, jednalo se o Hoefnagelův autoportrét a 

veduty Sevilly. Na základě toho, mu vévoda nabídl místo dvorního miniaturisty, které 

Hoefnagel přijal. 

Hoefnagel s Orteliusem odcestovali do Itálie, kde navštívili Benátky, Neapol a Řím. 

Zpět do Mnichova se vrátili v dubnu 1578. Po smrti vévody Alberta V., v roce 1579 

zůstal ve službách jeho nástupce Wilhelma V. a zdržel se do roku 1590. Mezi lety 

1570–1580 vytvářel městské veduty, které se staly podkladem pro rytiny George 

Brauna a Franse Hogenbergse v díle Civitates orbis terrarum. V roce 1852 začal 

iluminovat Římský misál pro Ferdinanda Tyrolského, strýce vévody Wilhelma V. 

Bavorského.33 Misál svou virtuozitou provedení nadchnul císaře Rudolfa II. a povolal 

Hoefnagela na pražský dvůr. Hlavní prací pro císaře se v letech 1591–1594 stala 

ilustrace dvou svazků vzorníku krásného písma, tzv. Mira calligraphiae Monumenta, 

které už pro Maxmiliána II. vytvořil v letech 1571–1573 císařský sekretář Georg 

Bocskay. Knihy Čtyř živlů koupil od Hoefnagel Rudolf II, ale podnět k jejich vzniku dal 
                                                
30 KAUFMANN 1988, 202. 
31 VIGNAU-WILBERG 1992, 16. 
32 Jednalo se o Slavnostní průvod v Bermondsey. In: VIGNAU-WILBERG 1992, 17.  
33 VIGNAU-WILBERG 1992, 19-20. 
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někdo jiný, protože některé listy jsou datovány rokem 1575–1582. Práce obrovského 

rozsahu se protáhla pravděpodobně na desetiletí, protože Joris Hoefnagel zároveň 

pracoval na dalších dílech.  

Mimo výpravné cykly maloval Hoefnagel akvarelovými barvami na pergamenu 

samostatné obrázky květin a různá zátiší. Na plochu listu rozmisťuje hmyz, ovoce, 

květiny a předměty symbolizující Vanitas, pomíjivost života.34  

Roku 1602 byl do služeb po smrti svého otce Jorise povolán Jacob Hoefnagel, ten 

pokračoval v otcových stopách a namaloval pro císaře systematické přírodopisné 

repertorium nazvané Muzeum Rudolfa II. Dílo znázorňuje různé druhy zvířat. Dílo otce 

a syna je potvrzením o spojení uměleckých a vědeckých zájmů, která jsou typická pro 

pražský dvůr.35 

 
 

2.3 Paulus van Vianen 

Pocházel z Utrechtu, kde se roku 1570 narodil do umělecké rodiny zlatníka a 

medailéra Willema Eerstensz van Vianena. Předpokládá se, že se nejprve vyučil u svého 

otce. Podle Joachima Sandrarta odešel do Florencie a Říma.36 V letech 1596–1601 žil 

Vianen v Mnichově, kde je v pramenech zmiňován jako malíř, ačkoliv se z tohoto 

období nedochovala žádná kresba nebo malba krajiny. Ještě předtím se na základě jeho 

zlatnických prací usuzuje na pobyt v Norimberku. Po svém působení v Mnichově 

vstoupil do služeb arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raittenau v Salcburku. Vianenův 

pobyt dokládají četné kresby vedut Salcburku a jeho okolí.37 

Roku 1603 přišel na pražský dvůr a v prosinci téhož roku byl jmenován císařským 

zlatníkem. Vianenovou další úlohou bylo kreslení krajin. Velkým přínosem pro jeho 

kolegy krajináře, byly studie salcburské krajiny, mimořádné kresby horských masivů. 

Jednalo se o kresby perem, většinou lavírované, jejichž náměty vznikaly přímo v terénu. 

Vianenova díla se vyznačují studiem skutečných tvarů přírody, které se téměř přibližují 

k přírodovědecké analýze.38 Podobného zájmu a ponoření se do předmětu, dosahoval ve 

svých kresbách krajin Albrecht Dürer. Vianen tyto kresby patrně poznal za svého 

                                                
34 FUČÍKOVÁ 1988, 85. 
35 NEUMANN 1978, 327. 
36 GERSZI 1982, 9. 
37 GERSZI 1970, 269. 
38 GERSZI 1997, 133-134. 
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působení v Norimberku. Dürerovi kresby krajin ho zřejmě zaujaly svým svěžím 

líčením. Mimo to, tkvěl Vianen svou krajinářskou tvorbou v tradici nizozemského 

umění, kde se stal pokračovatelem Bruegelových kreseb alpských krajin. Paulus van 

Vianen ve svých kresbách přírodu doslova zažívá, až předchází. Nalezl rovnováhu mezi 

objektivním způsobem prezentace a zároveň dokázal vycítit atmosféru krajiny.39 

Paulus van Vianen ještě v roce 1610 navštívil rodný Utrecht, ale v Praze sloužil až 

do své smrti patrně v letech 1613–1614.40 

 

 

2.4 Pieter Stevens 

První z rudolfínských krajinářů se pravděpodobně narodil kolem roku 1576 

v Mechelen, ale vyučil se v Antverpách, kde se stal svobodným mistrem.41 Zálibou 

v neobvyklých stavbách a fantastických sestavách krajinných motivů ho ovlivnil 

Hendrick van Cleef. Od Hanse Bola převzal žánrová seskupení postav. V letech 1590–

1591 kreslil v Římě, Tivoli a v Neapoli antické stavby, které se často objevovaly v jeho 

dílech. Tou dobou byl v Římě také Paulus Bril, který Stevense zásadně ovlivnil v jeho 

krajinářském stylu. Paulus Bril maloval v Římě nejen fresky a deskové obrazy, ale 

především kreslil antické stavby. Ve svých kresbách kladl důraz na topografickou 

věrnost a detailnost. Právě tyto studie Pietera Stevense podnítily k tvorbě městských 

vedut a detailních kreseb podle skutečnosti. Jeho perokresba Studie ruin na Palatinu [2] 

je datována rokem 1592. Italský skicář si Stevens přivezl do Prahy a jednotlivou 

architekturu zasazoval do ideálně komponovaných krajin. Některé z těchto kreseb 

použil Egidius Sadeler jako předlohy pro své rytiny. Jako rytec zprostředkovával 

spousty postřehů z jiných uměleckých center a na základě toho mohl být Pieter Stevens 

informován o nových dílech Paula Brila v Itálii.42 

Po svém příchodu do Prahy se začal Stevens více soustředit na čistě krajinářské 

záběry, v nichž stafáž hraje pouze druhotnou roli. Kompozici staví ze tří plánů, celkem 

nenápadného popředí, mohutné a dost tmavé kulisy středního plánu, z níž je kukátkový 

výhled do pozadí, zachyceného ve vysokém nadhledu. Obdobně jsou zpracovány také 

                                                
39 GERSZI 1970, 269. 
40 KAUFMANN 1988, 286. 
41 NEUMANN 1978, 329; ROLLOVÁ 2011, 1. 
42 ROLLOVÁ 2011, 1-8. 
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jeho kresby, v nichž se výrazně prosazuje šedohnědé a modré lavírování, jehož pomocí 

spojuje jednotlivé plány a prohlubuje prostor, jako je tomu v Krajině s můstkem. [3]  

V roce 1604 navštívil Prahu Jan Brueghel st. a do dvorské služby nastoupil Paulus 

van Vianen. Krajinářské umění obou na Stevense zapůsobilo a pozměnilo jeho styl. Do 

této doby skládal ve svých obrazech jednotlivé prvky do ideální krajiny, v níž vedle 

sebe existovaly antické ruiny a alpské masívy. Ovlivněn svými kolegy se vypravil do 

přírody, kde si zaznamenával bezprostřední imprese. To můžeme sledovat na lavírované 

kresbě perem s názvem Lesní zákoutí s potokem, [4] studie pravděpodobně vznikla 

v lesích kolem Prahy.  Novou zkušenost se Stevens snažil vnést i do svých obrazů, byl 

však mnohem lepší kreslíř než malíř, protože nedokázal uvolnit rukopis tak, aby mohl 

demonstrovat atmosféru místa. Až v pozdních dílech použil zadního bočního osvětlení, 

probleskujícího skrze větve stromů.43  

V roce 1607 rytec Egidius Sadeler zhotovil podle Stevensových kreseb sérii Dvanáct 

měsíců. Pro měsíc Leden použil malířův list Krajina s dřevorubci – Leden. [5] 

Překvapivá je barevnost kresby a zesvětlení bělobou. Z druhého desetiletí 17. st. 

pochází také pozdější Stevensova série Měsíců a Ročních období, v nichž prohloubil 

vystižení atmosféry. Spolupráce obou umělců pokračovala sérií mědirytin Osm krajin 

z Čech mezi lety 1615–1620. Stevens zde vychází ze svých vlastních studií, které 

v Čechách zhotovil dle skutečnosti.  

Závěr Stevensovi tvorby není zcela objeven. Zmínka v dobových pramenech však 

dokládá, že byl krajinář v roce 1624 ve službách pražského místodržitele Karla 

z Lichtenštejna. Stevens v Praze na rozdíl od Roelandta Saveryho zdomácněl a založil 

zde malířskou rodinu. Jeho syn Antonín Stevens ve svých ranných dílech navázal na 

otce.44 

 
 

2.5 Roelandt Savery 

Roelandt Savery, syn Maartena Saveryho a Cathelijne van der Beecke se narodil 

v Kotrijku. Přesné datum jeho narození je pro nedostatek přesvědčivých důkazů složité 

potvrdit.45 Dříve uváděný rok 1576 byl roku 1990 zpochybněn v článku Dudoka van 

                                                
43 FUČÍKOVÁ 1988, 106-107. 
44 ROLLOVÁ 2011, 16-33. 
45 POTTER/JAEGERE 2010, 18. 
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Heel a Boka, kteří na základě archivních záznamů udávají rok 1578.46 K letopočtu 1578 

se již v roce 1985 přiklání i Jos de Meyere.47  

V době kalvínské vlády byl Kotrijk pod neustálou hrozbou. Aliance katolíků, tzv. 

Malkontenti, kteří vstoupili do armády Alexandra Farnese, město 27. února 1580 

obsadili. Saveryovi byli mennonité, následovníci anabaptistů, novokřtěnců. Po 

uprchnutí z Kotrijku si za svůj nový domov vybrali Brugy. O jejich pobytu tu však 

nejsou dostatečné informace.48 Již 20. května 1584 byly i Brugy zabrány španělským 

vojskem. Následovalo vyhoštění obyvatel, kteří nechtěli přijmout katolické a římské 

náboženství. Mezi nimi i Saveryovi, směřující do Haarlemu. Do Haarlemu přicházela 

spousta utečenců z Kotrijku, a to jak díky dřívějším ekonomickým vazbám mezi oběma 

městy tak kvůli tolerantnímu přístupu k náboženství.49 Roelandtův bratr Jacob se zde 

učil u Hanse Bola a roku 1587 je zapsán na seznamu cechu sv. Lukáše. V té době se u 

svého bratra Jacoba učil Roelandt.50 Saveryovi měli možnost setkat se s Karlem van 

Manderem, který žil v Haarlemu od roku 1583. Ve svém díle Schilder–Boeck se 

v životopise Hanse Bola o bratrech Jacobovi a Roelandtovi zmiňuje.51  

Kolem roku 1589 Jacob Savery s rodinou Haarlem opustili a rozhodli se usadit 

v Amsterdamu. Roelandt následoval svého bratra, aby zde mohl pokračovat v učení. 

Jacob ho naučil dobovým konvencím krajinomalby, malbě zvířat a měl rozhodující vliv 

na Roelandtův vývoj v malbě květinových zátiší. I přes to, že se z Jacobových 

květinových zátiší žádné nedochovalo, jsou v archivních dokumentech pečlivě 

zdokumentována. Například v daňovém dokladu z roku 1637 je zmiňován „velký 

květináč od Jacquese Saveryho“. Kromě toho jsou zaznamenány rytiny s květinami, 

které vznikly podle jeho předloh. Jacob byl inventorem rytiny Květinové zátiší 

Nicolaese de Bruyn.52 [6] První Roelandtova datovaná díla se objevují v roce 1600. 

Joaneath Spicer se zmiňuje o Roelandtově práci s květinovým motivem datované k roku 

1600, která se dražila na aukci ve Vídni v polovině 19. století.53 

                                                
46 Sebastiaan A. C. DUDOK VAN HEEL/Marten J. BOOK: De familie van Roelant Roghman. In: Wyck – 
Kloek – Niemeijer 1990. /Citace z KOTKOVÁ 2010, 18. 
47 MEYERE 1985, 4. 
48 POTTER/JAEGERE 2010, pozn. 23 a 44, 14-22. 
49 POTTER/JAEGERE 2010, 24. 
50 POTTER/JAEGERE 2010, pozn. 53, 24. 
51 POTTER/JAEGERE 2010, pozn. 56, 24. 
52 POTTER/JAEGERE 2010, pozn. 65, 69 a 73, 28. 
53 SPICER 1979, 38. 
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O Roelandtově pobytu a postavení u dvora se neví mnoho. V malířově rozhodnutí 

přestěhovat se do Prahy možná sehrál roli Bartholomeus Spranger. V roce 1602, 

nedlouho před Saveryho odchodem, Spranger navštívil Nizozemsko. Známým faktem 

je, že Rudolf II. vysílal své umělce, aby se poohlíželi po možných akvizicích pro 

doplnění jeho sbírky. Roelandtův odchod do Prahy pravděpodobně souvisel se zájmem 

Rudolfa II. o díla Pietera I. Bruegela, na jehož malířskou tradici Savery navazoval. 

Pozornost Rudolfa II. také upoutalo realistické zobrazování květin a zvířat, které Savery 

mistrovsky zvládal díky učení u bratra Jacoba.54  

Roelandt Savery v Praze strávil přibližně 10 let (1603/1604–1612/1613). Význam 

pražského dvora byl zásadní pro jeho další působení, z možnosti setkat se 

s Rudolfovými slavnými sbírkami artificialií i naturalií čerpal do konce života. Prosadil 

se tu jako neobyčejně nadaný a všestranný malíř. Roelandt Savery je pravděpodobně 

autorem nejstaršího datovaného květinového zátiší [7] a další prvenství mu patří ve 

vytvoření kompozice s vyobrazením ptactva. Rudolf II. na něm rovněž oceňoval 

schopnost věrně zachytit žánrové výjevy v odkazu Pietera I. Bruegela.  

Další Saveryho přínos spočíval ve vyobrazení města Prahy. Zanechal mnoho pohledů 

na město, ať už šlo o veduty, různá zákoutí nebo záběry jednotlivých ulic a domů. I 

když všechna zobrazení nejsou zcela topograficky věrná, usiloval v nich o vystižení 

lokálního koloritu, doprovázeného postavami místního obyvatelstva. Jeho práce tak 

náleží k cennému svědectví zachycující život různých vrstev obyvatelstva a jejich 

způsobu odívání. Z tohoto zájmu o zachycení všední reality můžeme vycítit Bruegelovo 

dědictví.55  

Obdobně si Savery vedl při malbě různorodých přírodních scenérií, v převážné 

většině lesních zákoutí, která patrně znázorňují okolí Prahy a alpské terény, jež poznal 

během své cesty do Tyrol, kam ho vyslal Rudolf II. Také do těchto krajin často 

komponoval obyvatelstvo při práci, lovecké scény a různá seskupení zvířat a ptáků.56 

Jak bylo uvedeno v předchozím textu, Roelandtovi náleželo prvenství ve vytváření 

kompozic ptactva a zvířat. Často seskupoval samotná zvířata do krajiny, jindy pro 

zobrazení hledal podnět v literárních předlohách, využil Bible, přesněji starozákonní 

knihy Genesis, popřípadě sáhl po námětu z mytologie, kde ho zaujal příběh o Orfeovi, 

                                                
54 POTTER/JAEGERE 2010, pozn. 87 a 89, 30. 
55 KOTKOVÁ 2010, pozn. 26 a 27, 60–62. 
56 KOTKOVÁ 2010, pozn. 39, 62. 
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který hrál zvířatům.57 Zvířecí motivy mu daly možnost zobrazit Bohem utvořený 

mnohotvárný svět, jenž v dobových úvahách přírodní filosofie odpovídal nekonečnosti 

kosmu. Na kompozicích se nacházejí zástupci domácích zvířat, zvířata volně žijící, 

šelmy, dravé ptactvo i ptactvo exotické.58 Nabízí se úvaha, že Savery exotická zvířata 

studoval v menažeriích a voliérách Rudolfa II. na Pražském hradě. O existenci druzích a 

počtech zvířat máme poměrně dost zpráv. Zvěř se chovala v Jelením příkopě, pro lvy 

byl určen Lví dvůr. Blízko Lvího dvora stával ptačí dvůr.59 Dle Jaromíra Šípa působí 

zvířata na Saveryho obrazech nepřirozeně, a z toho důvodu usuzuje, že Savery spíš, než 

živá zvířata studoval Rudolfovu sbírku vycpanin.60 

Na pražském dvoře prožil Savery velkou část svého produktivního života. V červnu 

roku 1612 přerušuje pražský pobyt a odjíždí na svatbu své sestry. Písemná zmínka 

z roku 1615 uvádí Saveryho jako krajináře na seznamu zaměstnanců u dvora Matyáše, 

bratra a nástupce Rudolfa II., není však pravděpodobné, že by se ještě do Prahy nebo 

Vídně někdy vrátil. 61 V září 1618 se po jistém období, kdy cestoval po severním 

Nizozemsku, usazuje v Utrechtu. V Utrechtu získal mnoho zakázek a svá díla prodával 

místní buržoazii. Oblibě se těšil i ve vyšších kruzích. I přes to v roce 1638 zbankrotoval 

a musel prodat svůj dům. Dobová svědectví poukazují na problémy s alkoholem. 

Roelandt Savery zemřel několik měsíců po svém bankrotu, dne 25. února 1639 a byl 

pohřben v kostele Buukerk.62 

 

 

 

 

                                                     
 

                                                
57 KOTKOVÁ 2010, pozn. 43, 62–64. Tématu Orfea hrajícího zvířatům se podrobněji věnovala Jana 
Slavíková ve své diplomové práci Fenomén hudby v malbě na příkladu obrazu od Roelandta Saveryho 
s tematikou „Orfea hrajícího zvířatům v krajině“ /SLAVÍKOVÁ 2015. 
58 KOTKOVÁ 2010, 64. 
59 DOBALOVÁ 2009, 142–148. 
60 ŠÍP 1970, 280–281. 
61 POTTER/JAEGERE 2010, pozn. 105 a 108, 34 
62 POTTER/JAEGERE 2010, 36–40. 



 

20 

3. Vybraná díla umělců 
V následujících podkapitolách pokračuji vybranými díly. Hans Hoffmann: Zajíc 

v lese. Joris Hoefnagel: Zátiší s květinami a hmyzem. Paulus van Vianen: Krajina 

v okolí Salzburgu. Roelandt Savery: Lesní bystřina a Kytice ve sklenici ve tvaru 

roemeru s ještěrkou, luční kobylkou a žábou v nice. 

 

3.1. Dílo Hanse Hoffmanna 

3.1.1. Zajíc v lese 

Obraz Zajíc v lese [8] je neznámější dílo Hanse Hoffmanna. Olej na desce z lipového 

dřeva, jehož rozměry jsou 62,2 x 78,4 cm. Dne 22. října 1585 za něj Hoffmann obdržel 

od císaře Rudolfa II. 200 guldenů.63 Tento obraz byl řadu let považován za ztracený, a 

tak jsou o něm zprávy ve starší literatuře málo obsáhlé.64 

S objevením obrazu je spojen i větší zájem o autora Hanse Hoffmanna. To dokazuje 

například stať Fritze Koreneho A Hare among plants by Hans Hoffmann.Art et Auction. 

Hrsg, von Tim Ayers. London 1984.65 Historik Ingvar Bergstörm ve své stati Hans 

Hoffmann´s oil–painting The Hare in the Forest, která se nachází v katalogu Prag um 

1600: Beiträge zur Kunst am Hofe Rudolf II., odhaluje osudy obrazu, počínaje sbírkami 

Rudolfa II., až po aukci, která se konala v roce 1983.66 

Jak se dozvídáme z výše zmíněné stati, obraz Zajíce překvapivě neopouští Rudolfovy 

sbírky ani po jeho smrti a přežívá také pozdější stavovské povstání. V roce 1648 do 

Prahy vtrhla švédská vojska. Hans Christoff von Königmarks, vrchní velitel polního 

maršála nechal vypracovat inventář ukradené kořisti, která čítala 764 obrazů. Obraz 

Zajíce se tedy dostal roku 1649 do Stockholmu, na dvůr královny Kristýny. Roku 1659 

zde byl proveden seznam obrazů, ale Zajíc se již mezi nimi nevyskytuje. Informace o 

tom, jak se dostal do Anglie nám bohužel není známá.  

Manželé Hartovi z Yorkshiru dílo nabídli v aukční síni Sotheby´s v Londýně, a tak se 

dostal k Ingvaru Bergströmovi. Původně byl obraz považován za dílo Goverta 

Camphuysena a právě Bergström odhalil, že se jedná o Hoffmannovu práci.  

                                                
63 FUČÍKOVÁ 1988, 82. 
64 PILZ 1962, 251. 
65 KORENY 1984. 
66 BERGSTÖRM 1988, 16–18. 
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V šedesátých letech ho vlastnili Norman a Anna Hartovi, kteří žili v Middletonu. Na 

aukci roku 1983, vystoupala cena padesáti násobně výš a předčila tak původní odhad. 

Poté se dostal do soukromé sbírky.67 

Hans Hoffmann ve svém díle použil osvědčené motivy a rozvinul Dürerovy záznamy 

z přírody. I přesto, že je Hoffmannův les poněkud uhlazenější podoby, podařilo se mu 

vytvořit atmosféru přírodního prostředí.68 

Ústředním námětem obrazu je zajíc sedící na kraji lesa. Zajíc je zlatavě hnědé barvy 

a v tlamě drží rostlinu. Jeho oko je k divákovi natočeno téměř z profilu, tudíž vyvolává 

dojem, jako by se zajíc díval přímo na něj. Kolem zajíce se rozprostírá bohatá fauna a 

flóra, působící harmonickým a klidným dojmem. V pozadí obrazu se nacházejí kmeny 

stromů. Nad trsem trávy se zastavila ještěrka, která působí dojmem, jako by zajíce 

sledovala. Po levé straně můžeme shlédnout dominantní bodlákovitou rostlinu, která 

dosahuje výškou téměř až do horní části obrazu. Na jednom z listů sedí motýl bělásek. 

V levé spodní části obrazu upoutá pozornost rostlina s širokými, kulatými listy. Tato 

rostlina zabírá velkou část levé plochy a jedním ze svých listů zasahuje téměř do středu 

obrazu. Na jejím listu, směřujícím do středu obrazu se plazí hlemýžď s hnědou ulitou.  

Po pravé straně, přímo nad zajícovou hlavou vyrůstají modré květy zvonku. Za 

rostlinou je mohutný pařez a nad ním větev, na které sedí pták s červeným krkem. 

Pokud pohledem pokračujeme směrem dolů, pod listy zvonu, můžeme si povšimnout 

ležící větve a kobylky. Dolní kraj obrazu lemuje částečně tráva. Nad trsem trávy se 

zastavila ještěrka, která působí dojmem, jako by zajíce sledovala.  

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, císař Rudolf II. a jeho předci byli velkými 

obdivovateli prací Albrechta Dürera i pro jeho věrná zobrazování přírody. Na základě 

toho, byl Hans Hoffmann, jako dokonalý Dürerův kopista najat do služeb Rudolfa II. 

Hoffmann se později dostal od samostatných studií dle přírody ke složitějším 

kompozicím, které nejsou zcela realistické, ale jsou seskládány z mozaiky reálných 

detailů vytvářející nový svět zvířat, hmyzu a rostlin.69 

Obraz Zajíc v lese je založen na řadě studií, které zůstaly v Norimberku. Výsledek 

tohoto procesu je v každém případě jedinečným dílem a je nejpřesvědčivějším 

představením Dürerova zajíce v přírodním prostředí. Hoffmann zde kombinoval svůj 

                                                
67 BERGSTÖRM 1988, 16–17. 
68 FUČÍKOVÁ 1988, 82. 
69 FUČÍKOVÁ 1988, 81–82. 
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talent jako imitátor Dürera a zároveň jako malíř přírody, kvůli čemuž si ho Rudolf II. 

vyžádal. To dokazuje, proč umělec dostal za obraz tak velkou částku.70 

 

3.2. Dílo Jorise Hoefnagela 

3.2.1. Zátiší s květinami a hmyzem 

 Zátiší s květinami a hmyzem, [9] akvarel na pergamenu, rozměry 16,1 x 12 cm, 

1954.  

Mrtvý chrobák ležící na zádech, housenka a můra poukazují na přechodnosti života. 

Květiny poukazují na marnost a pomíjivost života.71 

    Středovou osu obrazu tvoří květ mohutného tulipánu, který je pevně zasazen do vázy. 

Váza je amforovitého tvaru, její spodní část je zaoblená a směrem k hrdlu se zužuje. 

Divák si může povšimnout vystupující signatury umělce, která se nachází přímo na 

středu vázy. Na hrdle vázy rozpíná svá křídla můra. Její křídla jako, když přidržují 

madla amfory. Nad můrou, z levé strany vidíme vlnící se housenku a po pravé straně 

vznášející se vážku. Ústřední květ tulipánu je z obou stran obklopen květy růžiček, a 

nad nimi jsou další dvě květiny. Při pohledu na levou spodní část obrazu můžeme spatřit 

mrtvého chrobáka, ležícího na zádech. Po pravé straně leží květina.  

 

3.3. Dílo Paula van Vianen 

3.3.1. Krajina v okolí Salzburgu 

Krajina v okolí Salzburgu [10] je kresba zhotovená perem v hnědém tónu, hnědě a 

modře lavírovaná, podkresba je vytvořena černou křídou. Rozměry jsou 410 x 250 mm. 

Kolem roku 1602–1603. O kresbě pojednává ve své knize Paulus van Vianen: 

Handzeichnungen Teréz Gerszi a Eliška Fučíková ve stati Neznámá kresba Paula van 

Vianen?72 Kresbu jsme mohli shlédnout na výstavě Rudolfínští místři – díla dvorních 

                                                
70 KAUFMANN 1988, col. 11.1, 215., Studiím Albrechta Dürera se věnuje KORENY 1985—Fritz KORENY: 
Albrecht Dürer und die Tier-und Pflanzenstudien der Renaissance. Graphische Sammlung Albertina. 
Wien 1985 
71 KAUFMANN 1988, 207. 
72 GERSZI 1982, 16–21, FUČÍKOVÁ 2009, 34–41. 
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umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek, kde byly vystaveny ještě další skicy 

přírody Paula van Vianen.  

Od Elišky Fučíkové se dozvídáme, že bylo celkem složité připsat tuto kresbu 

Vianenovi, protože v minulosti nebyl zcela dobře zrestaurován. Díky snímkům v UV 

světle můžeme lépe zhodnotit jeho kvalitu. To přispělo ke zjištění, že list souvisí se 

vzácnými velkými formáty, představující pohledy na Salzburg nebo návrhy na 

Vianenovi zlatnické práce. Usuzuje se, že list nebyl dokončen, protože některé části 

nejsou podrobně zhotoveny. Nabízí se úvaha, že skalnatý vrch se stavbami s celkem 

kompozice nesouvisí nebo je Vianen zařadil až při dokončování kresby. Často se 

stávalo, že ho v krajině zaujal nějaký zajímavý detail, který jednoduše zobrazil na 

stejném listě.73 

 

 

3.4 Dílo Pietera Stevense 

3.4.1. Krajina s řekou a kamenným mostem 

Obraz Krajina s řekou a kamenným mostem [11] je velmi kvalitní ukázkou malířovy 

tvorby a řadí se mezi jedno z nejlépe dochovaných děl Pietera Stevense. Je to olej na 

plátně s rozměry 95 x 135 cm a nyní se nachází v České soukromé sbírce. Obraz bylo 

možné shlédnout na výstavě Rudolfínští Mistři – díla dvorních umělců Rudolfa II. 

z českých soukromých sbírek, kterou v období 12. 11. 2014 – 29. 3. 2015 uspořádala 

Eliška Fučíková.74 

Důležitou informací pro určení autorství nesignovaného obrazu je zásadní rytina 

Aegidia Sadelera, patřící do jeho série Osm pohledů z Čech. Tyto rytiny reprodukují 

předlohy Pietera Stevense. Můžeme se proto domnívat, že mezi dochovanými 

Stevensovými kresbami jsou i mimo známé pražské veduty pravděpodobně ještě další 

neznámé kresby z českých krajin. 75 

Pieter Stevens se díky svému školení řadil k následovníkům Bolovým a Brillovým. 

Kompozice stavěl od nízkého předního plánu, pokračoval přes střední hlavní scénu až 

                                                
73 FUČÍKOVÁ 2014, 95. 
74 FUČÍKOVÁ 2014, 57. 
75 PRAG UM 1600, 288. 
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k dálnému výhledu do krajiny. Od zmíněného schématu začal ustupovat po usazení se 

v Praze a inspiroval se Vianenem a Saverym. Své původní ideální kompozice zaměnil 

za atraktivní scenérie a zákoutí. Stevensovi se dařilo zachycovat proměny atmosféry 

jako bylo prostupující světlo skrze větve stromů, dramatická mračna nebo lehký opar 

mlhy. To značně dokládá také tento obraz.76 

Ústředním námětem je most klenoucí se přes řeku, na němž kráčí miniaturní postavy. 

Most a levá část kolem řeky je ztemnělá, lehce z tohoto šera vystupuje postava 

pradleny. Pod mostem kaskádovitě zurčí řeka. Dolní, pravá část obrazu je nasvícená. 

Světlo upoutává pozornost na dvě postavy, které na sobě mají plášť a jsou spolu 

zapředeny v hovoru. Vedle nich je potemnělý detail domu. Vedle mostu je dominantní 

stavba dřevěného domu, před kterou probleskuje světlo. V zadním plánu se na kopci 

tyčí další domy, které jsou zahaleny mlhou. Nebe je modro šedivé. Obraz je svou 

souhrou světla a stínů velmi dynamický.  

 

 

3.5 Díla Roelandta Saveryho 

3.5.1. Lesní bystřina 

Lesní bystřina, [12] obraz namalovaný olejem na dubové dřevo, o rozměrech 37 x 

35,5 cm se nyní nachází v Národní galerii v Praze, v inventáři číslo O 611.  

Hlavní motiv obrazu, padlý strom v popředí a kamenné řečiště potoka se dvěma 

ležícími stromy, Savery vytvořil v jedné z kreseb tzv. ,,podle života“. Není jisté, zda ji 

vytvořil už na svých cestách Tyrolskem nebo v Čechách. Jaromír Šíp se domnívá, že 

mohla být pořízena v královských lesích kolem Prahy.77 

Kurt Müllenmeister78 vznik obrazu datuje kolem let 1606–1608, v období již po cestě 

do Tyrol. Thomas Da Costa Kaufmann se však domnívá, že vznikl později, v roce 

1610.79 

V popředí obrazu můžeme vidět padlý strom, který zasahuje téměř přes celou spodní 

část obrazu. Z leva se nad ním tyčí strom, který je ve stínu. Tato temná část obrazu je 
                                                
76 FUČÍKOVÁ 2014, tamtéž. 
77 KOTKOVÁ 2010, 168. 
78 MÜLLENMEISTER 1988, 217. 
79 KAUFMANN 1988, 245. 
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poutavým kontrastem k hlavní scenerii, která je oproti tomu velmi jasně osvícena. 

V hlavní části obrazu, téměř uprostřed můžeme spatřit miniaturní postavy, které jsou 

postaveny naproti sobě. Rozeznáváme v nich postavu muže a ženy, jež pasou v lese 

kozy. Kozy jsou v hloučku kolem ženy, ale zároveň jsou rozmístěné zprava, v přední 

části obrazu i v pozadí za mužem. Pod selským párem, stojícím na paloučku je kamenné 

řečiště, přes které leží dva stromy. Vedle spadlých kmenů se vynořuje skalnatý výběžek. 

Nad ním jsou větve listnatého stromu. Pozadí obrazu tvoří průhled na cestu, kterou 

obklopují husté, jehličnaté stromy.  Na cestě vidíme pěší a jezdce v dálce již jen 

v matné mlze.  

 

 

3.5.2. Kytice ve sklenici ve tvaru roemeru, s ještěrkou, luční kobylkou a žábou 

v nice 

Jedná se o obraz malovaný olejem na dubovou desku o rozměrech 41,5 x 26,3 cm. 

Dole uprostřed je deska signována: ROELANDT.SAVERY./FE ?-163? 

Obraz Kytice ve tvaru roemeru, s ještěrkou, luční kobylkou a žábou v nice, [13] asi 

kolem roku 1630 je pozměněnou formou Saveryho staršího obrazu s kyticí v nice, 

kterou pravděpodobně poprvé vytvořil v roce 1603. Později se k ní opakovaně navracel. 

Tyto obrazy kytic nejsou v jeho tvorbě tematicky příliš početné, ale i tak můžeme být 

svědky jeho zájmu o malbu květin od počátku 17. století až do konce Saveryho života.  

Vyobrazená dřevěná nika má navíc dřevěný předstupeň, čímž dosahuje efektu 

skutečnosti a opticky kytici zvyšuje. Modrý kosatec tvoří vertikální osu kytice, okolo 

něj jsou volně sestaveny další druhy květin. Savery s oblibou maloval šlechtěné druhy 

květin, dohromady s volně rostoucími druhy a s nimi také listy rostlin. Starší zátiší 

z počátku 17. století, bývala pojata s přísnou radikální symetrií, čemuž je uskupení 

květin na tomto obraze vzdálené. 

Kytice je v dolní části, u hrdla roemeru zakotvena pomněnkami a bílou růží. Levou 

stranu kytice tvoří menší exempláře plané růže, černuchy s rozvětvenými stonky a bílé a 

žluté levkoje. Pravá strana je tvořena dominantním červenožlutým tulipánem, červenou 

lilií a červenou růží. Některé druhy rostlin leží před hranou niky, například snítka 

konvalinky, čímž zátiší nabírá na skutečnosti. Kolem kytice je drobný hmyz. Nahoře 
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nad kosatcem je vážka, z levé strany motýl a bělásek a pod ním další vážka. Po obou 

stranách vázy se vynořují, z levé strany ještěrka, z pravé strany kobylka. Přímo 

uprostřed obrazu, před dřevěnou předstupní se nachází žába. V porovnání s ranějšími 

díly nejsou na tomto obraze zcela propracované detaily. Motiv niky s předstupněm je 

podobný obrazu Kytice v nice z roku 1627.80 

V dobovém chápaní měly květiny čas protichůdné významy. Často byly 

interpretovány se spravedlivým pojetím života. Na přírodu a bohaté formy květin bylo 

nazíráno s velkým obdivem a bylo možné v nich spatřit nekonečnou Boží tvořivost. Na 

druhou stranu evokovali představu krátkého a pomíjivého života. I drobná fauna v sobě 

mohla nést symbol dobra a zla. Vážky a motýli znázorňovali rozjímavou duši, toužící 

po světle k protikladu kobylky a žáby, které evokovaly představu egyptských ran, 

kterými Hospodin trestal faraona. Ještěrka měla mít schopnost odhánět hady a je tedy 

možné, že třeba právě z těchto důvodů ji Savery umístil proti kobylce.81 

Starší literatura zařazovala Kytici ve tvaru roemeru, s ještěrkou, luční kobylkou a 

žábou v nice k roku 1634, pečlivý průzkum signatury však odhalil, že obraz vznikl 

patrně roku 1630.82 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
80 KOTKOVÁ 2010, 264. 
81 SEGAL 1982, 323–326. 
82 Willigen/Meijer 2003 převzato z KOTKOVÁ 2010, 267. 
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4. Pokus o vzájemné porovnání tvorby umělců 
První z malířů, kterého uvádím v předchozí kapitole, Hans Hoffmann byl na dvůr 

Rudolfa II. povolán jako kopista obrazů a studií přírody Albrechta Dürera. Díky svému 

talentu pro zobrazování přírodních motivů významnou měrou přispěl do rudolfínské 

tvorby. Ve svém díle Zajíc v lese znásobil své předchozí zkušenosti a položil tak základ 

pro začátek zátiší a obrazů zvířat. 

Již v Mnichově se Hoffmann setkal s Jorisem Hoefnagelem, který sem odcestoval po 

vyplenění rodných Antverp. V Mnichově vytvořil Hoefngel iluminaci misálu, pro 

arcivévodu Ferdinanda II. a také čtyřsvazkový rukopis živočichů. Rukopis byl 

rozdělený podle čtyř živlů. Tato práce zahrnovala kopie Zajíce a Roháče, je tedy zřejmé, 

že se Joris Hoefnagel zhlédnul v Hoffmannově odkazu.83  

Joris Hoefnagel ve svých dílech zobrazuje předměty až s encyklopedickou přesností. 

Snaží se zobrazovat vzdálená místa, aby byly vyváženy pozorností k nejbližšímu okolí. 

Své studie přírodnin vyobrazuje s nesmírnou jemností. Ve svých dílech často zobrazuje 

hmyz. Některé jeho miniatury jsou v nespočetných sériích. Vázy s květinami, předměty 

systematicky umístěné na pergamenu a doplněné o texty. Jeho nejčastějším námětem je 

Vanitas-pomíjivost života. Motýli symbolizující proměnu či zmrtvýchvstání, doplněni 

dalšími brouky, hmyzem či živočichy. Hoefnagelovo věrné napodobování přírodnin a 

jejich symbolické sestavení tyto práce přibližuje malbám zátiší a dá se říci, že předjímá 

jejich tendence.84 

V dílech Pietera Stevense a Roelandta Saveryho se v průběhu pražského pobytu 

projevily vývojové změny. Stevens původně pod dojmem vzpomínek na Itálii 

zobrazoval římské ruiny. Roeland Savery z počátku navazoval na Bruegelovskou 

tradici. Kolem let 1594-1596 začíná Stevens kreslit skalnaté krajiny, lesy a horské 

bystřiny. Savery zase ustupuje od bruegelovské kompozice a nahrazuje ji lesnatými, 

horskými motivy.  

Příchod Paula van Vianena v roce 1603, mělo pro dvorský okruh velký význam. Jeho 

krajinářské skici inspirovaly výše zmíněné krajináře. Jeho minulé působiště-Salcburg 

nabízelo skalnaté výjevy, které pak věrně až topograficky přenášel do svých náčrtů. 

                                                
83 HENDRIX 1997, 158–160. 
84 CHOBOT 2010, 54–55. 
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Pietera Stevense musela tato reflexe přímo fascinovat a patrně mu byla velkým 

přínosem v jeho dalších dílech.85 

 

                                                
85 GERSZI 1997, 131–134. 
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Závěr 
Roku 1583, kdy Rudolf II. přenesl svůj dvůr do Prahy, se začala psát jedna 

z nejvýznamnějších kapitol pro dnešní historiky umění. Od počátku 20. století začalo 

bádání nad Rudolfovými sbírkami, ale teprve v posledních desetiletích se vynořují stále 

nové a nové poznatky. Velkým přínosem pro studia rudolfinského umění a rudolfinské 

kultury jako takové, je bezesporu bulletin Ústavu dějin umění tzv. Studia Rudolphina, 

odborné periodikum, vydávané jednou ročně. V němž jsou zmapovány nové poznatky a 

objevy, a také nová archivní zjištění.  

Ve své práci jsem sledovala císařův zájem o krajinomalbu a počátky zátiší. Poté jsem 

zhodnotila, kdo z jeho Habsburských předků měl na jeho zájem o umění vliv. 

V následující kapitole jsem se zaměřila na osobnosti rudolfínské krajinomalby a 

předchůdce tvůrců zátiší. Poté následoval výběr prací a jejich popis. Chtěla bych však 

podotknout, že se nejedná o komplexní výběr děl, ale pouze o výseky z jejich tvorby. 

Ohledně výběru zařazení děl jsem se inspirovala na již zmíněné výstavě: Rudolfínští 

mistři-díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek.  

V závěru své práce jsem se pokusila shrnout porovnání tvorby Hanse Hoffmanna, 

Jorise Hoefnagela, Pietera Stevense, Roelandta Saveryho a Paula van Vianena.  

Jak již bylo zmíněno výše, literatury a studijních poznatků je pro umění a dobu 

Rudolfa II. nepřeberné množství, avšak pořád je co objevovat a studovat. Osobně se 

domnívám, že by mohlo dojít k novým objevům v pozdních dílech Pietera Stevense.  
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