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I. B A R O K O V É UMĚNÍ.

innosť stavitelská na půdě starého Olomouce
rozvinula se nejmocněji a nejbohatěji v době
pozdního slohu barokového od začátku X V II.
až do polovice X V III. století. Vynikajících
staveb renaissančních Olomouc má poskrovnu;
jen malý, neporušený skvost, hrobka rodiny Edlmannovy
2 Brozdorfů, vyobrazena na obrazci IX . dílu prvého, pak
některé renaissanční dvory s otevřeným sloupením, několik
průčelí pískovcových čistých a bohatých forem, pak rovněž
v L díle popsané náhrobky, jež vyznačují se uměleckou i tech
nickou zručností, a konečně skvostná k ry tá loggia (vysl.
lódža) staré radnice jsou skrovným, ač skvostným dědictvím
pozdní renaissance. Většina jmenovaných pam átek jest formy
italské i k italskému směru se klonícího umění; pro řídkost
jejich nemožno souditi na intensivnější činnost stavitelskou.
Vysoké střechy s ozdobnými lomenicemi objevují se ovšem
na starých obrazích města, ale podobné pohledy na město
nejsou vždy spolehlivými. Chvalozpěv na město Olomouc,
složený od správce školy u sv. Mořice, Simona Ennia, asi
v polovici X V I. století líčí nadšeně sice, ale jistě přehnaně
tehdejší stavební pam átky. (Srovnej W . Miiller, Geschichte
der kónigl. H auptstadt Olmůtz. W ien 1882.)
V álkou třicetiletou skončila i tato skrovná činnost sta
vitelská. D oba válečná nepodporovala rozvoje umění stavitel
ského, spíše zdá se, že za dob Švédů nastoupila ve stavi
telském životě olomouckém úplná nečinnost. T ak musila býti
na př. na delší čas zastavena stavba semináře (nyní c. k. g y 
mnasium), jež počata r. 1630. stavbymilovnými Jesuity. Dle
listiny z městského archivu dal m agistrát dne 15. listopadu
1631. P. Danielu Kirchnerovi, rektoru jesuitské kolleje v Olo
mouci, povolení, »aby přenechal 4 domy a kus zahrady ku
stavbě semináře pro studující mládež,« avšak z listiny »Copia
memoralisc, kterou podal sl. m agistrátu P. Jan Tanner T. J.,
správce zdejšího semináře sv. Františka X av., dovídáme se,
»že pomýšlí na stavbu semináře teprve v září 1671.« Města
samého Švédové nijak nešetřili. Císařský podkomoří Jan Jakkozvsky podává zprávu, že po odchodu Švédů 24. listopadu
1648. z 900 domů městských jen 168 bylo obydlitelných,
ostatní že rozbořeny nebo zcela rozmeteny jsou.
Pozvolna zotavovalo se po uzavření míru město druhdy
tak četně obydlené a kvetoucí od pohrom válečných. Nejvíce
zásluh o znovuvystavění města získaly si řeholní řády, jež
brzy v Olomouci počaly se vzmáhati. Četně vracely se kon
venty, osazovaly opuštěná ponejvíce rozbořená stavení, jež pak
monumentálním přestavovaly spůsobem. Často ovšem jen
vnitřek staveb dle doby bohatou a obratnou prací štukaturskou opravili^ přece však hojný počet skvělých nových staveb,
klášterů a kostelů, svědčí o čilém smyslu pro stavitelství
těchto duchovních korporací.
Na předním místě jest nám jmenovati v této době mezi
ochránci a podporovately výtvarných umění biskupy olo

moucké. Mezi těmito vyniká zvláště K arel II. hrabě z Lichtenšteinu. Narodil se 17. března 1623. v K ladsku ve Slezsku,
zvolen byl za biskupa olomouckého 12. března 1664., ve
kterémžto úřadě vskutku blahodárně působil až do své
smrti 23. září 1695. Stav biskupství byl při jeho nastoupení
velice neutěšený; naleznuv všechny biskupské residence,
zámky i ostatní budovy polozbořeny, zpustošeny a neobydlitelny, musil je nejdříve opraviti. Biskup K arel znovu vystavěl
biskupskou residenci olomouckou a skoro všechny residence
kanovnické, jakož i zámek v Kroměříži, opraviv též biskupské
zámky na Hukvaldech, Mírově a ve Vyškově.
Tyto církevní pam átky stavitelské, jakož i jmenované
residence, pak mnohé stavby jesuitské, kostely a kláštery
Františkánské, Augustiniánské, Dominikánské, K apucínské
a Praemonstrátské vtiskly městu ráz velikosti a ono seskupení
staveb — přenešené později i na domy soukromé, -- jež dosud
spatřujeme. Stavby rozsáhlých rozměrů dle nádherymilovné
doby vyvstaly na místě zbořenin.
Dlouhá doba tohoto uměleckého rozvoje, v níž stavby
tyto povstaly, od konce X V II. století až asi ku konci X IX . sto
letí, obsahuje ovšem rozmanité prom ěny slohové.
Počátek obnovené činnosti stavitelské ukazuje ještě
mnohé zvláštnosti renaissanční, princip totiž svislosti, užívaje
příkrých štítů a střech. Š títy mají mocné závity a končí nad
římsami obelisky, nápodobeninami fial. Tyto starší příměsky
nalézáme na velkých stavbách biskupa K arlá z Lichtenšteinu,
na starší části vzácné residence domského děkana, na jesuit
ské konviktní budově, dokončené r. 1667., na zadní stěně psalléře kostela sv. Michala a na průčelní straně konventního
kostela dřevního praemonstrátského kláštera na Hradisku.
Tyto příměsky spojily se se známými formami barokovými.
Hlavní pruhy římsové, tak zvané podprsníky, vedly u zmíně
ných staveb přes celý předek, opatřeny jsouce zábradlím.
A rchitektura pozdějších barokových staveb, pocházejících
ze začátku a z prvé třetiny X V III. století, totiž: přestavba
biskupské residence, většina domů kapitulních, jesuitská kollej,
nová školní budova, kostel Božího Těla, klášterní budova na
H radisku, kostel na Sv. K opečku, jesuitský kostel, klášter
m inoritský (nyní zemská nemocnice), farní kostel sv. Michala
mají ponejvíce ráz jižní, obsahujíce vesměs italské rysy základní.
P ři půdorysu církevních staveb objevuje se ona pro
měna, jež stala se typem jesuitských kostelů, spojení totiž
rozměrné lodi hlavní s malými vedlejšími, jichž přepažení
kapličky tvoří. Jakási záliba v okrasách stukaturských boha
tých a naturalistických, časté užití věncoví z ovoce, květino
vých okras, mušlí, kartuší (okreslení), hrubě plastické užití
barokových drobnůstek karakterisují vnitřek stavebních pa
m átek tohoto období. Malířství úzce spojeno s ornamentálním
a figurálním štukováním tvoří ozdobný celek krásného dojmu.
Vnější stavba jest více dle malířských zásad provedena, neboť
všude lze pozorovati snahu po utvoření souměrnosti hmot

silnými stíny a působivými odrazy a po ovládání širokých
předních stěn velkými čárami. Římsoví jest většinou točeno
a fantasticky skřiveno; sloupy jako nepřetržité pruhy roz
dělují kolmo průčelí.
Po mocném stavebním ruchu v prvé třetině XVIII. sto
letí nastala přestávka; rokoko není v olomouckých církevních
památkách stavitelských zastoupeno. Kostel a klášter dřev
ního kláštera panenského u sv. K láry (nyní kasárna a c. k.
studijní knihovna), dřevní klášter řeholníků u Všech Svatých
a mnoho staveb profánních dokazují změnu slohu v druhé
polovici XVIII. století. Rozměr staveb není tak velkolepý,
přestává nakupení staviva předešlého období, za to objevuje
se chudoba v celistvém působení prázdných a často hrubých
forem, jež jsou zřejmým znakem proudu copového.
Počet církevních barokových památek stavitelských jest
dosti slušný. »Město mělo roku 1780. 10 klášterů, 25 kostelů
a 6 kaplí.« Tak píše olomoucký měšťan Josef Leitmetzer ve
své práci: »Vormerkungen der Begebenheiten bei der Stadt
Olmůtz vom Jahre 1778 bis zu dem Jahre 1825.« (Rukopis
v městském archivu.) Tento údaj potvrzuje se »topografickým
popisem města Olomouce z roku i747.« (Srovnej Dudíkovy
»Quellen zur Geschichte Máhrens«, Theil I, Seite 398—400.)
Neznámý spisovatel píše dále: »Jest přebytek učenců a vše
likých umělců v tom městě.* Končí pak popis sochy Sv. Tro
jice ta k to : »k tomuto sloupu žádný cizinec dosud ruky nepřiložil, nýbrž vše bylo pracováno od zdejších městských umělcův
a mistrův.*
Císař Josef II., zrušiv od roku 1780.—1790. kláštery,
setřel částečně duchovní ráz města. Zavřených kostelů a klá
šterů bylo užito za kasárny, skladiště, vojenské akademie
a nemocnice, kostela panen sv. K láry k lycejní knihovně.
Jsou to smutné pozůstatky skvělých dob.
Vliv mnohých církevních staveb jevil se i na stavbách
světských; mimo radnici, jejíž gotický základ obložen byl
formami barokovými, dosud trvajícími, mimo umělecké hodiny,
jež roku 1740. zevně dokonale změněny byly, mimo zbrojnici,
velikou to za Marie Terezie vystavenou stavbu, mimo brány
pevnostní, z nichž jedině stojí krásná malebná brána Terezská,
povstalo i při stavění obydlí několik děl památných, jež jsou
svědky přechodu slohu barokového všemi proměnami XVIII. sto
letí až do úpadku umění. Ony působí, že milý jest pohled
na vnitřek města, náměstí a ulice a označují architektonickou
tvářnost jejich. O útvaru průčelí domů z této doby zachovaly
se mnohé příklady. U většiny z nich převládá ornamentika
nad architektonikou, štukatér nad stavitelem. Jsou to ponej
více dvoupatrové budovy, jichž průčelí hravě oživuje vyhla
zená rustika zvláštními attikami, květinami a lasturami.
Pamětihodné umění barokové, ač tak bohatý a rozmanitý
jsou jeho výtvory v Olomouci, poměrně velice skrovně bylo
dosud oceněno. Stejný osud sdílí se starou pevností celá
Morava, kde umění, hojně byvši podporováno bohatou šlechtou
a kněžstvem, ba i zámožným měšťanstvem, dříve bylo více
pěstováno než nyní. Sotva by se našla země stejného rozsahu
plošného, kde by bylo tolik míst milostných a poutnických
jako na Moravě. Za panování Marie Terezie počítalo se mimo
20 míst poutních asi 83 opatství a klášterů. Vydatně pod
porovali výtvarná umění též šlechtici moravští. Připomenuto
budiž hraběte Františka Rottala, svob. pána z PetřivaldfT,
DietrichšteinlT, Salm 1T~a AltharťtC
Ozdoby sochařské a skvostné malby v nových klášteřích
Slavkovském, Rájeckém, Bzeneckém, pak v Židlochovicích, ve
Vranově, ve Vyzovicích a t. d., jakož i v přestavěných prelaturách
na Kl. Hradisku, v Nové Říši, Ždáru, na Velehradě a v Louce
u Znojma pocházejí povíce z XVIII. století. Nejen cizí, nýbrž
i domácí umělci byli stále zaměstnáni, a mnozí z nich, jak
dokazují zachovaná díla jejich, dosáhli značné výše uměleckého
vzdělání.
Domácí bádání umělecké málo se staralo o život a půso
bení oněch mužů a skrovný jsou zprávy, jichž se nám o nich
dostalo.
Velmi cenné příspěvky k vlasteneckým dějinám umění,
zvláště pro starý Olomouc významné, zanechal Jan K rištof
Handke, freskový malíř na Moravě a ve Slezsku, nar. 1694.,

zemř. 1772., jenž přidal ku svým životopisným zprávám
(v Cerroniho sbírce v mor. zemském archivu) mnohou cennou
poznámku. (Srovnej »Notizenblatt 1881 der historischen Section
der k. k. Gesellschaft fůr Ackerbau etc.« v Brně: »Zur
Geschichte der bildenden Kúnste in Máhren und Schlesien
von ďElvert.*)
Ignác Chambrez, nar. 1752. v Holešově, zemř. začátkem
tohoto století v Těšíně; sám jsa vycvičeným malířem, vzpo
menul nejdříve moravských umělců a jejich děl ve svém díle:
^Dědictví moravského umělce k poučení jeho synů.« (Německý
rukopis ve Františkově museu v Brně.)
V téže době dovedný brněnský sochař Ondřej Schwetgel,
zemř. v Brně 13. břežna 1812., jenž v mnohých klášteřích
a kostelích moravských pracoval a po zemi mnoho cestoval,
poznačil ve svém denníku znamenitá díla malířská, řezbářská
a stavitelská, která našel v kostelích, klášteřích a jiných zna
menitých budovách na Moravě. Tento potomstvu zachovaný
rukopis dokazuje Schweiglův bystrý úsudek o dílech výtvar
ných umění. Schweiglova rukopisu užil Arnošt Hawlík pro
svůj spisek: »Zur Geschichte der Baukunst, der bildenden und
zeichnenden Kúnste im Markgrafenthum Máhren, Brůnn 1838.*
Velepilný badatel a důkladný znalec moravské minulosti,
gubernialní sekretář J. P, Cerroni, nar. 1763., zemř. 1826.,
zanechal v rukopisu: »Dějiny výtvarných umění na Moravě
a v rak . Slezsku* (>Geschichte der bildenden Kúnste in Máhren
und osterr. Schlesien*) mnoho cenného materiálu k dějinám
stavitelství a umění na Moravě. Počátkem bádání Cerroniova
byla doba, kdy týž byl censorem archivů ve zrušených klášte
řích moravských. Měl sice dosti látky a pramenů k historickým
pracím, přece však Cerroniovy výtahy z archivů klášterních
mohou jedině vodítkem býti, nepodávajíce hotového materiálu
listinného. (Srovnej Dr. B. Dudík »Máhrens Geschichtsquellen.
J. P. Cerronis Handschriftensammlung. V Brně 1850*.)
Budiž zde též vzpomenuto Dudíkova pojednání v »Ósterr.
Literaturblatt 1844, č. 75.—78*. K této rozpravě: »Kunstschátze aus dem Gebiete der Malerei in Máhren* čerpal látku
ponejvíce z dějin Cerroniových a z Dlabdčova lexikonu umělcův.
Trvalých zásluh si získal brněnský magistrátní protokolista Arnošt Hawlík, nar. 1776., zemř. 1846., jenž první ještě
před Dlabáčem odhodlal se zachrániti a uchovati paměť tak
mnohých, dovedných a částečně i výtečných umělců morav
ských. »Kúnstlerlexicon fůr Bohmen, Máhren und Schlesien*
od Dlabáče vyšlo r. 1815. Hawlíkovy poznámky »0 výtvarném
umění na Moravě* (»Ůber bildende Kunst in Máhren*) vyšly
již r. 1810. v časopisu »Annalen der osterr. Literatur und
Kunst*. Další práce Hawlíkovy jsou v Horkého »Brůnner
Wochenblatt* 1824.—1827. a v dílku již dříve zmíněném.
Hawlík byl prvým, jenž vylíčil veřejně osudy výtvarných
umění na Moravě. Méně všímáno si bylo stavitelství než
malířství a sochařství, ač v onom více projevovaly šlechta
a kláštery svou lásku k umění.
Též roku 1838. Rohrerem založený časopis »Moravia»
obsahuje mnoho cenných příspěvků k domácím dějinám umění
Velezasloužilý topograf moravský P. Řehoř Wolný (zemř. 1871.),
který ve své »Topographie Máhrens* v Brně 1836—1842,
a ve své církevní topografii Moravy v Brně 1851—-1863, podal
množství poznámek k moravským dějinám umění, užil ve svých
pracích dříve vytčených pramenů zvláště Cerroni-ho a Hawlíka
a spoléhal na údaje, jež mu farními úřady dodány byly.
K rátké zprávy, týkající se Olomouce v díle Františka Tschischky
»Kunst und Alterthum in den osterr. Kaiserstaaten*, ve Vídni,
1836, nejsou prosty omylů. Tak ku př. přičítají se na str. 25.
tohoto díla sochařské práce na krásných barokových studních
na obou velkých náměstích olomouckých Rafaelovi Donner-ovi,
ač byly zhotoveny od olomouckých umělců Schauberger-a,
Mandika a Sadlera. Podobné nesprávné údaje jsou též v díle
»Topographie Máhrens* od Františka Josefa Schwoye, ve
Vídni 1793.
Vynikající význam pro místní dějiny umění v Olomouci
má spis »Die Geschichte der k. Stadt Olmůtz* od městského
syndika Františka Josefa Lautzky-ho z roku 1746. Lautzky,
pilný a důvtipný spisovatel, jehož zmíněný rukopis jest v mor.
zemském archivu, byl povýšen pro své zásluhy, jichž si získal
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za pruského obléhání (1758), roku 1759. do stavu šlechtického
s predikátem ze Straufíenheimn ; zemřel 10. července 1775.
Vytrvale bádání a zkoumání v městském archivu ho uschopnilo, že dokončil 26. září 1746. z většího dílu na listinných
pam atkach se zakládající dějiny města Olomouce, velezáslužnou
to práci, na niž se často budeme odvolávati při popisu stavi
telských památek. K u zápiskám Lautzky-ho připsal radní
Jan Josef z Walchenheimbu rovněž roku 1746. četné důležité
dodatky; rukopis jest v městském archivu.
Jak á listinná bádání byla podkladem zmíněných p ra 
menů pro dějiny umění moravské vůbec a města Olomouce
zvláště, nedá se dokázati, ježto skoro celý listinný materiál
ztratil se při zrušení klášterů. Umělecko-kritického studia, jež
bývá vedle archivního podkladem správného ocenění pam átek
a tvořících umělců, ve zmíněné liteiatuře není, ba často obsahuje
i nesprávné údaje a omyly.
Není úkolem tohoto spisu »o důležitějších pam átkách
stavitelských* pojednati úplně o bohatém uměleckém materiálu
z doby barokové v Olomouci: nýbrž spíše mají býti dosavadní
výskum y v tomto oboru písemnými doklady objasněny, a čeho
si nebylo povšimnuto, má se ozřejmiti.
K u práci teto bylo použito vedle zmíněných pramenů
hojně listinného materiálu. Tento byl sebrán z archivu farního
u sv. Mořice, z bohatého archivu města Olomouce, ze sbírek
rukopisů olomoucké c. k. studijní knihovny, brněnského
Františkova musea a mor. zemského archivu.
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olomoucký stavitel kolem r. 1679., stavěl konviktní budovu
na K lášterním H radisku, již dokončil 1686. kroměřížský sta
vitel Partsch. Adam Glockel, uvedený v N atherově »Háuserverzeichniss* jako olomoucký zednický mistr a majitel domu,
zaměstnán byl 1694. při stavbě kláštera a knihovny, 1712. až
1719. při stavbě nového jesuitského kostela a nové školy.
Olomoučan K ristián Oed stavěl nejvyšší věž na Kl. H radisku
dle plánu Martinelli-ova. Jan M úller a Mikuláš Hackenschniidi,
oba. olomoučtí mistři, stavěli starou kollej jesuitskou. Při
stavbě hradiské prelatury vzpomínají se František K arel
Regna a IVolfgang Reich z Olomouce. První jako zednický
tovaryš měl dům ve F rantiška Josefově třídě čís. 23., druhý
kolem roku 1730. byl mistrem zednickým a majitelem domu
ve švédské ulici čís. 11., zemřel vodnatelností 7. května 1730.
Stavitelskou rodinou byli též Kmebandlové. Jan Kniebandl
jmenuje se při stavbě jesuitského kostela (1710.). Jsa roku 1712.
majitelem domu čís. 56. na dolním náměstí, nastínil 27. srpna
1718. přestavbu staré radnice, počal rozšiřovati 30. května
1721. kapli blah. Jana Sarkandra, dokončil přístavek hradiské
konviktní budovy a zemřel 5. ledna 1730., raněn byv mrtvicí
ve staří 50 let. M athias Kniebandl, jsa r. 1725. majitelem
domu čís. 17. v dolní ulici, stavěl 1734. klášter minoritský
(nym všeobecná nemocnice) a konal přípravy k tak zvané
»nové věži*. Olomoucký městský stavitel Tadeáš Jan K n ie
bandl byl povýšen po pruském obležení (1758.) do stavu
šlechtického s predikátem z Ehrenzuueigu. Dovedný architekt
a malíř K arel Josef Harringer maloval strop kostela jesuit
ského, účastnil se stavby kostela na ’Sv. K opečku a zhotovil
Přes všechny mezery archivních pramenů objevují se skvostné architektonické slavnostní ozdoby k jubileu tohoto
přece mnohá, ne sice vždy skvělá jména mužů, kteří zam ěst kostela 1732. Od něho jsou kresby pro m ědorytiny Ondřeje
náni byli v Olomouci v době barokové. V této době spadající Josefa Schmutzra ve Vídni v díle »Enthronisticon Parthena konec X VII. století jmenují se ponejvíce italská jména nion*. Zemřel roku 1734. vodnatelností ve stáří 48 let. Václav
umělců. Nejprve zmínky zasluhuje Baltazar Fontana, jenž přišel Beda podal návrhy, zachované v olomouckém historickém
na Moravu ku konci X VII. století a prvním byl, jenž na museu, pro stavbu kláštera sv. K láry, jenž však později dle
Moravě umění stukatérské zavedl.
jednoduššího plánu byl vystavěn; na to stavěl roku 1774.
Jeho řízením vystavěn byl arcibiskupský palác v Olomouci farní kostel na Nové Ulici u Olomouce.
(1670.); on pořídil práce stukatérské v kostele na Sv. K opečku
S rozvojem barokového umění rozvinula se též rozsáhlá
u Olomouce, v kostele kláštera u Všech Svatých, v konventním dekorativní plastika. Ú čty stavitelské v archivech podávají
chrámu a knihovně na Kl. Hradisku. H aw lík sděluje ve svých též zprávy o sochařích této periody. Nejprve budtež vzpo
letopisech literatury a umění o B. Fontanovi, rodem z Como menuti prostí mistři, kameníci, kteří, majíce velkou chuť k
v Itálii, že byl povolán od opata Cisterciáckého Malého na dekorativním pracím, často byli skutečnými architekty. Tako
Velehrad, a že si získal měšťanské právo v Brně 5. února vým byl dovedný a hojně pracemi zásobený mistr kamenický
1720. Dle Ondřeje Schweigla zemřel B. Fontana v Brně Václav Render, jenž dal roku 1715. podnět ku skvostnému
28. dubna 1729. (Verzeichnis der Malér und Bildhauer in Máhren.) sloupu Nejsv. Trojice. Zhotovil též kam enické práce na baro
Zároveň s tímto umělcem pracovali na výzdobě kostela kových studních v Olomouci, většinu portálů na barokových
na Sv. K opečku a knížearcibiskupské residence ještě tito italští stavbach, sochu B. Panny Marie na Dolním náměstí, krásný
stukateri r O. Castelh (1675O) Domvnico Gagmo, Carlo Borsa mramorový oltář sv. Pauliny ve chrámu P. u sv. Mořice,
(íó??.), Mattheo Reddi Contesso (1679). [Cerroni, Geschichte oltáře v konventním kostele na Kl. Hradisku. Zemřel 9. dubna
der bildenden K ůnste in Máhren.]
1733 - >>v české ulici čís. 9. na prsní vodnatelnosť ve stáří
Z malířů fresek, kteří v X V II. století byli v Olomouci 64 let.« Pro knihovnu na Kl. H radisku vykonal kamenické
zaměstnáni, jmenujeme Innocenzio M onti a Carpofero Tencalla. prače 1692. Andreas A llw , při stavbě sloupu Nejsv. Trojice
První, žák C. Cignaniho, maloval knihovní síň na Kl. H radisku; účinkovali po smrti R enderově kameničtí mistři Václav Rokrásné fresky udržely se až podnes. Velké fresky Tencallovy kitzky 1737., Jan Ignác Rokitzky 1738. a 1751., pak Augustin
v knížecí arcibiskupské residenci, jež Cerroni popisuje, byly Scholz 1743. a 1751. P rvý z nich umřel 21. září 1738. sou
bohužel zničeny, když za panování kardinála Maxmiliána chotinami ve stáří 40 let.
Josefa svob. pána ze Sommerau-Beckhu vnitřek značně po
Ze sochařů uvádíme jen ty, kteří se vyznačovali velkou
změněn byl. Těmito freskami nabyl asi Tencalla v Olomouci produktivností: Jan J iř í Schauberger, sochař a stukatér, měl
obliby a byl vzorem pozdějším domácím malířům fresek, kolem roku 1723. v Olomouci dům v České ulici čís. 13. a
ja k o : Handke-ovi, Harringerovi, Supperovi, Pilzovi, Sebastinimu zhotovil většinu olomouckých barokových studní. Nejvýznač
a t. d. (O C. Tencallovi viz lig, Mitth. d. W iener Alter- nější svědky své činnosti zanechal v Brně, kde roku 1751. zsthumsvereines.)
mřel. Městský sochař F ilip Sadler, tchán malíře Jana Christiana
Později setkáváme se s Martinellim. Více M artinellů Handke-ho, zhotovil většinu řezbářských prací na oltářích
bylo ve stavitelství zaměstnáno ku konci X V II. a na počátku v olomouckých barokových kostelích, vykonal krásné stuka
X V III. století. Dle Cerroni-ho »Dějin výtvarných umění na térské práce v bývalém kostele Božího Těla a od něho po
Moravě* byl stavitel, od něhož pocházejí plány Kláštero- chází též skupení na M erkurově studni. Zemřel 21. května
H radiské prelatury, »dvorním stavitelem* a jest asi totožný 1738. ve stáří 46 let. R ezbář a sochař Augustin Thomasberger
s dvorním stavitelem Ant. Erh. Martinellim, jenž řídil stavbu obstaral sochařské práce na oltáře jesuitského kostela. P o
kostela sv. K arla ve Vídni. (Srovnej: Alt- und Neu-W ien von cházel z Malé M orávky, byl přijat za mistra v Olomouci
K arl Weití, str. 91.)
27. června 1709., kde též zemřel vodnatelností 5. prosince
Domácí umělci přejali nový sloh, vtisknuvše mu místní 1734-> jsa stár 58 let. Velmi dovedným řezbářem byl též
ráz. Ze stavitelů budtež jm enováni:
Jan František Sturmer. Od něho pochází sochařská výzdoba
Petr Schúler, olomoucký zednický mistr, učinil počátkem několika oltářů v jesuitském kostele, jakož i skvostná vý
X V II. století návrh na rozšíření kolleje jesuitské. Jan Dechet, zdoba varhan v kostele na Sv. K opečku. Zhotovil též var-

hany pro bývalý klášterní kostel na Kl. Hradisku, jež jsou
nyní v kostele sv. Michala. Roku 1712. měl dům v České
ulici čís. 3.
Slušno též uvésti několik slov o olomouckém sochaři
Ondřejovi Zahnerovi, jejž mnozí psali Zonner nebo Zohner.
Dle Hawlikových »Annalen der Literatur* (1810.) přišel Zahner
z vídeňské akademie k Schaubergerovi do Brna, usadil se
však později samostatně v Olomouci a dokonav mnohé krásné
práce, zemřel roku 1753. Větší čásť soch v Olomouci bud sám
zhotovil, anebo byly dle jeho modelů provedeny. Vlastní jeho
práce jsou sochy Spasitele a P. Marie nad hlavními dveřmi
u sv. Michala a všechny postavy na sloupu nejsv. Trojice.
Neúnavný sběratel moravských památností, Josef Jaschke,
mluví v časopise »Brůnner Wochenblatt*, 1825, str. 217.,
o Zahnerovi takto: »Zahner, proslavený svými pracemi nejen
v Holešově a v Olomouci, nýbrž na mnohých místech naší
vlasti, jenž jako Prometheus uměl dodati svým sochám živosti
a jehož volba vhodných rozpoložení svědčila velkému a důklad
nému studiu, budí všude náležitý obdiv.«
Ve spise již zmíněném »Nachlass eines máhrischen
Kunstlers zur Belehrung seiner S6hne« od Ignáce Chambreza
čteme, že někteří žáci »výtečného« Zahnera bydleli v Olo
mouci, a to Wmterhalder, Bleiberger a Kammereith; »v doko
nalosti však svého mistra nedosáhli.* Poslední měl roku 1746.
dům na hradě č. 3.; krásný relief »snímání K rista Pána« na
portálu téhož domu jest asi od tohoto mistra. Oženil se roku
1744. s dcerou malíře Handke-ho.
Ondřej Schweigel píše ve spise »Abhandlung von den
bildenden Kúnsten« (rkp. Františkovo museum v Brně) o našem
umělci toto: »Ondřej Zahner, jehož rodiště neznám, přišel záhy
do Vídně; v akademii měl příležitost studovati antiky i přírodu.
Od Jana Schaubergera, dovedného sochaře, byl povolán do
Brna, šel pak odsud do Olomouce, kde pracoval sádrou,
kamenem a dřevem, zhotovil mnohé pozoruhodné sochy
a zemřel tam kolem roku 55. nebo 56. tohoto století. Většina
krásných soch v Olomouci jest od něho, nebo dle jeho modelů,
pracoval s dobrým rozvrhem, řádně charakterisovanými polo
hami, rovnoměrně, oděv se záhyby, jeho tělo jsou skutečné
svaly. Jeho nejlepší žáci byli Pavel Troger a František Scherhauf, dosud v Olomouci žijící sochař, jenž dle modelu svého
mistra krásnou práci vykonal na velikém sloupu (nejsv. Trojice)
a nyní pilně pracuje dle vlastních modelů.«
V literárních a uměleckých záznamech Cerroni-ho (rkp.
v mor. zemském archivu) jest udán rok 1750. za úmrtní
Zahnerův. Jako tento i dřívější údaje úmrtí umělcova se tý k a
jící třeba opraviti tak, že Zahner zemřel roku 1752. Dle
»výkazu přijatých a vydaných peněz na stavbu sloupu nejsv.
Trojice*, zachovaného v městském archivu, bylo vyplaceno
sochaři Zahnerovi a po něm zůstavší vdově od 5. března do
6. května včetmo 1752.: 1000 zl.
V seznamu domů města Olomouce od Viléma Nathera
označen jest Zahner jako majetník domu v České ulici č. 7.
Smlouva mezi Kašparem Florentinem svob. p. z Glandorffu,
generálním vikářem, a Zahnerem o zhotovení 8 oltářů (práce
sochařské a stu^atérské), uschovaná v městském archivu ze
dne 8. dubna 1750, a smlouva o sloupu nejsv. Trojice obsahují
zřetelný podpis umělcův: Ondřej Zahner, měšťan a sochař
v Olomouci.
Velmi zaměstnaným byl též sochař Jo sef Winterhalder.
Roku 1730. zhotovil jako tovaryš u vdovy Sturmerovy klášterní
erb a allegorické postavy ctností pro Kl. Hradisko, později
jako samostatný mistr zhotovil velkou studni na dvoře pre
latury, 1740. sv. Jana z Nepomuku před prelaturou, 1739.
sochy sv. Apoštolů i sousoší sv. Norberta na Sv. Kopečku.
Dle Cerroni-ho bydlel v Olomouci též jeho bratr Ant. W.,
jenž mu při práci často pomáhal; tento měl dle Nathera dům
v České ulici č. 6. roku 1743.
Konečně zmínky zasluhuje sochařská rodina Zirn-ova-.
František Z. zhotovil velké průčelní sochy u kostela na Sv.
Kopečku, roku 1681. vytvořil pro probošta kláštera u Všech
Svatých, P. Augustina Karáska, několik soch svátých. (Smlouva
ze dne 25. února 1681. v městském archivu.) Za mistra byl
přijat roku 1675. Jeho bratr Michal pracoval většinou pro

klášter u Všech Svatých. Tohoto syn David byl přijat za
mistra od cechu roku 1701. Jeho práce, sochy svátých ye
výklencích na průčelí jesuitského kostela, ničím nevynikají.
Ku konci XVII. a v XVIII. století kvetlo v Olomouci
též malířství; byloť tu několik městských malířů. Jttnozí byli
velmi váženi, majíce s dostatek práce. Nejvíce z nich vyniká
Jan Chnst. Handke, jenž do své smrti vykonal rozsáhlé práce
zvláště freskové malby. O tomto rychle a snadno tvořivém,
jakož i o velečinném řeholníku P. Ant. Lublinském ku konci
XVII. století obšírněji promluvíme.
V
dopisu ze dne 3. dubna 1719. k magistrátu stojí: »My
malíři a sochaři chceme se odděliti od zlatníkův a sklenářů,
poněvadž jest nás tolik, že můžeme i bez těchto zvláštní
družstvo utvořiti.* Pak jest podepsáno neméně než 17 malířův
a sochařů, mezi nimiž i zmínění sochaři Z im a Thomasberger.
Ostatním umělcům tam jmenovaným, jako : malíř Jan Drechsler,
majitel domu ve Ferdinandské ulici č. 12., roku 1736., (maloval
jako příručí s Handkem fresky v kostele Božího Těla a roku
1749. sám fresky ve chrámě kapucínském), Jan Backstdtter,
Karel Morawetz, malíř, Augustin Neumann, Gottfried Herforth,
Antonín Miller, malíř a majitel domu v Eliščině třídě č. 35.,
Alíběta Nabothinova, vdova po malíři, Jan Filip Sieber, Ondřej
Seitz, Jan Rubin, Antonín Porth, Gottfried Ignác Versali,
majitel domu v ulici Alžbětinské č. 1., malíř Antonín Schimschutzky, malíř František Arigone, Sarkandrova ulice č. 27.,
M ax Schlemmer, malíř, na hradě č. 4. náleží snad mnoho
dosud zachovaných prací. Paní Alžběta Nabothinova byla
manželkou učitele Handke-ho, jenž zemřel roku 1715. Od
Nabotha pocházejí fresky ve krásném kostelíčku »Pod lípami*
u Rymařova.
Zvláštní zmínky zasluhují ještě tito domácí m alíři: Karel
Aigen, nar. v Olomouci roku 1684., zemřel ve Vídni. V úmrtní
matrice jest zaznamenáno: 1762., 22. října, zemřel p. Karel
Aigen, c. k. akademický malíř, dle přehlídky vnitřním zápalem
v domě u 7 kurfirstů blíže červené věže. (Srovnej H. Kabdebo
v Notizenblatt der histor. Section der máhr. Gesellschaft fůr
Ackerbau etc., XX V . 47.) V cechovní knize olomouckých
malířů, zlatníků, sochařů a sklenářů z roku 1672—1769, z níž
mnohá dáta čerpáme, nalézáme, že roku 1699. Karel Josef
Aigen za učně přijat byl od Řehoře Millera. U téhož byl
půldruhého roku učněm dříve zmíněný malíř Ferdinand Naboth.
Dovedný malíř a stavitel Karel Harringer byl již dříve
jmenován. Historický malíř Tadeáš Supper (naroz. v Mohelnici
roku 1712.) vstoupil v Olomouci jako theolog k Harringerovi
do učení, když týž mistr počal malbu jesuitského kostela.
Supper usadil se později v Mor. Třebové a zemřel tamtéž
roku 1771.
Četné oltářní obrazy pocházejí od olomouckých malířů
Jana a Josefa Pilze. Poslední usadiv se v Olomouci kolem
roku 1746. a jsa majitelem domu v Ostružnieké ulici č. 8.,
maloval jako pomocník Handkeův auditorium u Jesuitů, k ří
žovou chodbu a kapli v Kartouzích, křížovou cestu u Františ
kánů a mnohé obrazy oltářní v okolí Olomouce, v Holešově
a v Hranicích. Jan P ih , nebyl-li bratr předešlého, přece pří
buzný, byl malířem fresek.
Dále premonstrát P. Dionys Strauss z kláštera Hradiského u Olomouce; narodil se, jak Dlabacz a Dudík píší,
v Moravské Třebové roku 1660. 17. února, byl žákem Lublinského a byl roku 1690. od svého probošta poslán do Říma,kde pobyl 3 léta. Zemřel ve svém klášteře 17. června 1720.
Z Olomouce pochází též malíř Josef Sadler, svak a žák
Handkeův. Vstoupil k tomuto do učení roku 1738., cestoval
roku 1743. do Říma, odkud se vrátil 2. května 1750. do Olo
mouce, kde maloval mnohé olejové a freskové malby. Pomáhal
svému svaku při malování kaple v zámku Žerotínském.
K domácím malířům druží se cizí, dovední mistři, jichž
vliv na domácí malíře upříti se nedá. Někteří budtež jmeno
váni : vídeňský akademický malíř Kristián Brand, narozen ve
Frankfurtě nad Odrou 1695, zemřel 1750've Vídni, vymaloval
jídelnu hradiského kláštera. Tobiáš Bock pracoval roku 1640.
v Benátkách a maloval boční oltáře na Sv. Kopečku. Jan
J iř í Etgens (narozený v Brně roku 1693., zemřel ve stáří
61 let. Hawlík). Od něho jsou malby freskové velkého letního

sálu na Hradisku (1732) a kostel sv. Štěpána tamtéž. Znojem
ský malíř Jan Fissé maloval roku 1710. fresky v hradiském
klášterním kostele a několik oltářů. Z výpovědí Cerroni-ho se
dovídáme, že tento malíř byl žákem slavného jesuity Pozzo
v Římě, později že se usadil ve Znojmě, kde zemřel roku 1720.
Veliký malíř barokový Daniel Gran maloval roku 1739.
skvostný strop v proboštské rondelle na Kl. Hradisku; tutéž
později popíšeme. Gran vytvořil i jinde na Moravě několik
děl; tak krásné fresky ve velkém sněmovním sále staré sně
movny brněnské. Omylem se mu připisují některé fresky
v olomouckém dómském kostele a u P. M. Sněžné. Dle
Cerroni-ho »Sammlung-en uber Kunstsachen, vorzuglich in
Máhren« (rkp. ve Františkově museu, č. 404) byl freskami
strop v loretánské kapli »Nanebevzetí P. Marie« od Le Grana
malován. Obraz sám však pochází, jak se dovídáme z Handke-ova
vlastního životopisu, od tohoto a příslušné místo zní: »i743
habe ich in und aufier der Loretto-Kapelle die Frescomahlerey
verfertigt.« Též fresky v kostele P. M. Sněžné, vyjma stropní
malbu Harringerovu, maloval pilný Handke.
Jan Josef Stern, »dvorní malíř hraběte Leopolda Dietrichsteina, zemřel 1. července 1775. ve stáří 60 let,« maloval též
v refektáři konventu hradiského a na bočních oltářích v kostele
sv. Michala.
Freskové malby v bočních kaplích kostela na Sv. Kopečku
pocházejí od Jana Stegera. W olný nazývá ho vídeňským
umělcem; dle Naglera pracoval mezi rokem 1690.—1710. vět
šinou v Praze. V křestní matrice u sv. Mořice jest uveden
jako kmotr při křtu z roku 1682., dne ig. května, »Johannes
Steger, ein Malér aus Bóhmen.«
Velkolepou malbu stropu »Kázaní horní J. Krista* v proboštském sále na Kl. Hradisku provedl Pavel Troger, jehož
prací jest několik oltářních obrazů na Sv. Kopečku. Pavel
Troger, narozen v Zeli am See 1698., byl roku 1751.—1759.
spoluřídícím akademie výtvarných umění ve Vídni, kde roku
1777. zemřel. Jeho dílem jest též obraz na hlavním oltáři far
ního kostela v Badenu. (Srovnej dra. Hermanna Roletta »Kunstnotizen aus Baden«. ve »Zprávách archeolog, spolku vídeň
ského*, XXII., str. 181.) Též hlavní síň benediktinského kláštera
v Seitenstetten (1735), i stropní fresky v dómském chrámu
brixenském (1745— 1758) jsou malovány týmž umělcem.
(Srovnej Gurlitt a Tinkhauser »Mittheilungen der CentralCommission«, 1861, str. 123.; poslední poznamenává, že Troger
narodil se ve W elsbergu v pusterském údolí.) Dle Hawlika
byl asi též zaměstnán při malbě kostela na Vranově. Archi
tektonická malba proboštského sálu a pokoje na Kl. Hradisku
provedena byla Miláňanem Antoniem Tassim roku 1726. (Dle
W. A. Neumann »Mittheilungen des W iener AlterthumsVereines*, XXI., vykonal .týž umělec 1730 i architektonickou
malbu v klášteře sv. Kříže a dle Czerny »Stift Florian*, str.
237’i 254-i i ozdobu stropu knihovny kláštera sv. Floriána

roku 1747. a okrasu mnohých pokojů zároveň s Bartholomějem
Altomontem.)

Krásná architektonická malba proboštské rondelly po
chází dle Handke-ova životopisu od cis. dvorního malíře
Wiedona. Snad jest to Karel Wiedon, jenž maloval archi
tektonické okrasy v zámecké kapli v Schonbrunnu. (Srovnej
lig, Daniel Gran in Mitth. d. osterr. Museums 1887.)
Konečně budiž vzpomenuto malířů některých oltářních
obrazů v barokových chrámech olomouckých. František van
Neve (nar. 1627 v Antverpách), malíř obrazů oltářních kostela
Svato-Kopeckého, jihlavský malíř Václav Nositzky (oltář
sv. Pavlíny v kostele u sv. Mořice), Ignác František Kaab
z Nechanic v Čechách, narozen 5. září 1715., zemřel jako
jesuita 1787 (více obrazů v kostele jesuitském), Jan Spilnberger zemřel dle Naglera roku 1679. v Horních R akousích;
od něho jest velký obraz na hlavním oltáři kostela na Sv.
Kopečku z roku 1677., Jan J iř í Schmidt maloval obraz na
hlavním oltáři a obraz na oltáři sv. Pavlíny v kostele jesuit
ském. Dle Dudíka, »Osterr. Literaturblatt* 1848. byl tento
malíř v Plané v Čechách narozen a zemřel roku 1765. v Praze.
Rozvoj uměleckého průmyslu v Olomouci vydatně pod
porovaly značné stavby oné doby jakož i záliba v bohaté
vnitřní výzdobě budov. Velký počet dosud zachovaných

uměleckých předmětů technicky dokonale provedených oprávňuje nás k úsudku, že bylo též dosti dovedných řemeslníků
a že v XVII. a XVlII. století čilý panoval v tomto odvětví
život umělecký.
K těmto předmětům čítáme mnohé železné výrobky, jež
se dosud zachovaly, jež byly krásně narysovány i pro
vedeny, a jež nacházíme nejen v kostelích, nýbrž i na mnohých
barokových portálech; dále všechna výtečná díla ozdobného
řezbářství, kostelní lavice s pěknými soškami a krásnými řez
bami, mnohé krásné domovní dvéře, točité skříně a truhly,
mnohé rokokové rámy, pak skvostné kachle kamnové v k a
novnických residencích, ozdobné cinové poháry cechů, práce
knihařské v knihovnách klášterních, staré zvony atd. Vše to
dokazuje, že olomoučtí mistři doby barokové pilně pracovali
a zároveň krásná díla tvořili.
Ode dávna proslavení jsou olomoučtí stříbrníci a zlat
níci. Stříbrný oltář, jejž Leopold I. daroval klášteru Klosterneuburgskému, byl pracován v Olomouci. Údové cechu zlat
nického byli v XVIII. století nejváženějšími měšťany; při
veřejných průvodech měli vždy přednost, čím vzbuzovali zá
vist s nimi sdružených malířů a sochařů, z kteréž příčiny
chtěli, jak jsme se již zmínili, r. 1719. zvláštní bratrstvo utvořiti. V seznamu spolků a cechů z roku 1751. jest udáno ne
méně než 12 samostatných zlatníků, mimo tyto pak zapsáni
byli 4 mistři odjinud.
Skvostné, v mědi vypouklé a silně pozlacené sochy na
sloupu Nejsv. Trojice zhotovil olomoucký zlatník Simon Forstner roku 1751., když se byl dříve magistrát obrátil na pro
slavené augsburské zlatníky a teprve na cech olomoucký.
0 životě jmenovaného domácího zlatníka není mnoho známo.
Jistý údaj zlatnické knihy cechové zní: »Roku 1743. ukazuje
Šimon Forstner jako zlatník a stříbrník své mistrovské dílo
1 jest za dokonalého mistra prohlášen a jako zlatník a úd
přijat.* 26. srpna 1769. zvolen byl k porotě; v městské pak
historii domů Natherově jmenuje se Šimon Forstner jako ma
jitel domu v Eliščině třídě čís. 35.; roku 1774. patřil již ten
dům vdově po něm. Zručný tento zlatník olomoucký umřel
v žalostných poměrech. Vdova po něm stěžuje si ve prosbě
k magistrátu, že její muž ze škodlivé a těžké práce, modeluje
a pozlacuje sošky pro sloup Nejsv. Trojice, dostal souchotiny
a ji opustil, nezanechav jmění. (Rkp. v měst. arch.)
Budiž ještě připomenuto zlatníka Wolfganga Rosmayera,
jenž zhotovil 18 hlazených a pozlacených plochých reliefů
v jesuitském kostele a antipendium pro kostel na Sv. Kopečku,
jež nyní jest v kapli sv. Jana na domě. Za mistra byl
přijat 10. září 1708. a byl roku 1651.— 1713. majetníkem
domu v Ostružnické ulici čís. 9. Jan Joachim Aigen, otec
zmíněného K arla Aigena, vykonal zlatnické práce pro kostel
na Sv. Kopečku.
Připomínáme tuto ještě olomouckých mědyrytců Anto
nína, Jana a Josefa Freindtů. Prvý zemřel souchotinami
9. ledna 1727. ve stáří 62 let. Jan Freindt jest poznamenán
v onom seznamu cechovním z roku 1751. a Josef Freindt žil
kolem roku 1778., kdy byl majetníkem domu v Eliščině třídě
čís. 19.
Florián Josef Lautzky končí své dějiny města Olomouce
těmito .povznášejícími slovy:
»§. 76. Ostatně toto město má s dostatek učenců, všeli
kých umělců a odborníků a jest tu celkem 5 čestných sloupů,
7 kašen, 26 kostelů, 2 veřejné kaple a 3 domácí kaple. Jest
tu též dobře zařízená knihtiskárna, jež byla prvou na Moravě
a i nyní dobře se jí daří.«
Přehlédneme-li celou činnost uměleckou v době barokové,
poznáme, že to není nějaký nepatrný umělecko-historický
zjev; všude vidíme oduševněný, čilý život a mohutnou původ
nost, všude spojení umění, které vychovalo nejen dovedné
malíře, sochaře a stavitele, nýbrž i zručné řemeslníky. Osudy
těchto ovšem pro skrovnost pramenů jsou neznámy; přece
však nejeden zaslouží čestného místa v místních dějinách
olomouckých.
Tato práce nečiní nároků na úplnost ve zkoumání pra
menů; jest jí třeba, jak spisovatel sám dobře ví, mnohých
oprav, jelikož často o cizí prameny se opírati musil. Proto

budiž dílo toto jen příspěvkem k historii domácího umění, jenž
má obrátiti pozornost přátel umění k bohatým pozůstatkům

barokovým v Olomouci a k oné řadě umělců a řemeslníků,
kteří tu v této době působili.

A. K O S T EL Y A KAPLE.
1. VOJENSKÝ, DŘÍVE JESUITSKÝ KOSTEL.
(OBRAZ I.)

Z množství velkých církevních staveb vynímáme nejprve
nejkrásnější barokový kostel dříve jesuitský u P. Marie Sněžné.
Na prostoře mezi tak zvanou novou jesuitskou kollejí a bývalým
konviktem, které budovy jsou nyní kasárnami, stávala dříve
stará kollej jesuitská. Malý, starší kostelík byl k ní přistaven;
byl stavěn opáčně k nynějšímu a »stál 4 sáhy hlouběji u nyněj
šího kostela, kde jest vchod do kaple sv. Isidora u dveří
nynějšího kostela«. (»Geschichte der Stadt 01můtz« von Fl.
Lautzky, 1746.) O tomto starším kostelíku našli jsme několik
listinných dat v c. k. olomoucké studijní knihovně. Plán tohoto
kostela z roku 1710. má tento nápis: »Delineatio templi veteris,
quale fuerit, dum illud accepimus.« Pocházel pak starý kostelík
z konce XIV. století. Listina nalezená roku 1697. ve vrchu
věže, jejíž opis jest rovněž ve studijní knihovně, udává rok
založení takto: R oku 1383. chrám tento od základu postaven
byl: Anno 1383 templům hoc a fundamentis exstructum atque
perfectum est.
Naznačený gotický kostelík byl o třech lodích s nepravi
delným základem; presbytář nebyl na ose střední lodi, byl
trojstranný osmiúhelníkem uzavřený, nestejně široké lodi boční
končily přímočárně; šest massivních pilířů podpíralo klenbu,
chor byl 31 stop zšíří, lodi 72 stop zdélí a 60 stop zšíří,
severní lod boční měla is 1/, stopy, jižní i 6'/2 stopy šířky;
7 oken osvětlovalo chor, na severní straně nejdelší lodi byla
4, na západní 2 menší okna. Nákres starého kostela ukazuje
přístavek, jenž pochází z doby, kdy biskup Prusmovský
z Víčková daroval kostel povolaným do Olomouce Jesuitům.
Ti opravili sešlý kostelík mezi léty 1584. a 1591.
K jižní lodi vedlejší připojeny byly, jak z plánu lze
poznati, 3 kaple; jedna byla vystavěna roku 1604., obě ostatní
pak roku 1661. Prvních 80 let od roku 1567., kdy zmíněný
biskup dal Jesuitům minoritský kostel od městské rady použitý
za zbrojnici zároveň s opuštěnou konviktní budovou, až do
roku 1650. bylo starého kostelíka věřícím dosti. Po uzavření
míru, když Olomouc a okolí staly se opět katolickými, ukázala
se potřeba většího chrámu Páně. Aby tomu se odpomohlo,
byly ku kapli, roku 1604. vystavěné yilém em Zoubkem
ze Ždětína, připojeny roku 1661. dvě jiné kaplice.
Malý obrázek, vložený v podstavci točitého sloupu oltáře
sv. Pavlíny nynějšího kostela, znázorňuje starou stavbu,
ačkoliv obrázek jest povrchní a nerovnoměrný. Průčelí má
cimbuřím ohraničený štít, 3 vysoká gotická okna, trojčlánko-vané pilíře mezi okny a takové též rožní pilíře, uprostřed
čtyřúhelníkovou rovnou pyramidálně končící věž a renaissanční
přístavek z předu. Z kostelních účtů vynímáme, že sloupů
z této věže užito bylo při stavbě nového kostela u postranních
vchodů. Olomoucký kameník Václav Render dostal totiž za
přepracování starých sloupů a postavení jejich k oběma stranám
hlavního vchodu 320 zl.
10 oltářů ve starém kostele bylo zřízeno od Jesuitů od
roku 1602.—1683. většinou nákladem dobrodinců. Seznam oltářů
a obrazů jejich, jak byly ve starém kostele Tov. Ježíšova
v Olomouci, zní:
1. Hlavní oltář Nanebevzetí P. Marie, po stranách sv.
Petr a P avel;
2. oltář P. Marie s děťátkem, nad ním Nanebevzetí P.
Marie, v zadu archanděl Gabriel a po stranách sv. Vavřinec
a Valentin;
3. oltář sv. Anny, po stranách sv. Joachim a Zachariáš,
nahoře v zadu sv. Josef;

4.
oltář P. Marie z Pickar, s dvěmi anděli nad ním, na
jedné straně Bolestná Matka Boží;
5.. oltář sv. Pavlíny, na něm sv. ostatky;
6. oltář sv. Kříže. Nad ním opět Ecce homo s Matkou
Boží, dvě sochy;
7. oltář sv. Ignáce, nad ním P. Maria s Ježíškem;
8. naproti oltář sv. Františka Xav., nad ním zavraždění
sv. Václava; na rohu oltáře archanděl Michael;
9. oltář sv. Jakuba, nad ním sv. Stanislav;
10. naproti oltář, na němž jest velký obraz Kající Magda
leny, nad ním blah. Alois.
Jesuité přemýšleli již v šedesátých letech XVII. století,
jak by zvětšili svůj kostel. Návrh na zvětšení kostela, jejž
podal olomoucký stavitel Petr Schůller, »aby totiž ku předku
kostela na západ celá třetina, kterou poměr přední části
k zadní vyžadoval, byla přidána* (Cerroni »Geschichte der
bildenden Kiinste« etc.), nemohl býti proveden, poněvadž bylo
by k tomu třeba značné plochy ulice, kterou magistrát nechtěl
odstoupiti. Kostel byl však rok co rok chatrnější, tak že se
lid obával, do něho choditi. Proto se rozhodli roku 1692., že
vystaví nový kostel od základů. Stavba však se opozdila pro
nedostatek potřebných peněz až k roku 1712. Aby nabyli
však více prostory pro nový kostel a velkou kollej a školy,
umínili si, že nevystaví kostel na starém místě. Proto žádali
Jesuité potřebné stavební místo, aby směli pošinouti s nej
milostivějším povolením novou kollej a kostel o čtyři sáhy
dále ku městské zdi do příhodné vinné zahrady kollejní. Žádost
jest podepsána jménem Joannes Capeta S. J. Collegii olomuc.
Rector. 9. 8bris 1710. (Rkp. v městském archivu; i plán tamtéž.)
V městském archivu jest též opis prosby, v níž kollej jesuitská
prosí císaře, aby směli stavětí až ku městským zděm.
Návrh plánu nového kostela byl schválen od Generála
v Římě 27. července 1711., když pošinutí nového kostela na
sever a jih městem a dvorem dovoleno bylo. Listina v c. k.
studijní knihovně obsahuje popis slavnostního aktu položení
základního kamene; má pak tento nápis:
Descriptio Solennis Actus, quo Ecclesiee novse in Collegio
S. J. Olomucij
Lapíš FVnDaMentaLIs ereCtVs est.
Základní kámen položen byl slavnostně Františkem
Juliánem hrabětem z Braidy, biskupem hipponským, světícím
biskupem olomouckým, dne 12. června 1712. ve výroční den
přenosu sv. panny a mučennice Pavlíny, patronky města
Olomouce. V letech 1712.—'1715. stavba tak pokročila, že již
6. února 1716. služby Boží slavily se v novém kostele, ačkoli
ještě dále bylo co vně i zevně dopravovati.
Dříve než začneme popisovati olomoucký jesuitsky kostel,
pokusíme se nastíniti, jakou asi účast jednotliví umělci měli
na stavbě a okrase téhož kostela. Stavba počala dle Wolného
(»Kirchliche Topographie,* L, sv. str. 206.) za řízení nejobrat
nějšího tenkrát architekta na Moravě a v Čechách Jana
Pernera s nákladem rozpočteným nejméně na 80.000 zl. Jména
tohoto architekta nenalezli jsme ani v listinách, jež se týkají
tohoto kostela, ani v rukopisech Cerroni-ho a Lautzky-ho, ani
v seznamech umělců od Hawlika, Dudíka a Dlabacza. V Cerroni-ho dějinách výtvarných umění na Moravě a ve Slezsku
čteme, že kostel byl stavěn od olomouckého stavitele Glockela.
Tento údaj shoduje se s obsahem zprávy o stavbě jesuitského

kostela ze dne 25. září 1710. (v městském archivu), dle níž
ku stavební komisi delegovaní magistrátem radní Sessthaler
a stavitel Kniebandl nalezli na místě určeném pro kostel
^stavitele v. Struss se zdejším zednickým mistrem Adamem
Glóckelevi«.
Kamenické práce vykonal z větší části olomoucký kameník
Václav Render. V účtu kostelním udáno jest několik jeho prací.
Obdržel roku 1716. za kamenné zábradlí ku štítu 227 zl., za
opravu velkého portálu i s kamenným balkonem 1450 zl., za
výklenky pro 8 soch, zdobících průčelí, 300 z l, za kamenné
schody k hlavnímu oltáři 101 zl., za spracování 780 černých
dlaždic 512 zl., pak roku 1717. ostatek obnosu 3055 zl. smlouvou
jemu zaručených. Roku 1722. zhotovil mnoho předních kamenů
oltářních dílem z Čelechovického, dílem z Kokorského mra
moru, k novým oltářům sv. Ignáce, Františka Xav. za 140 zl.,
pro oltáře sv. Anny a Pavlíny za 160 zl., pro oltáře sv. Michala
a K arla Borom. za 180 zl., a konečně roku 1722. balustrové
zábradlí před kostelem za 600 zl.
Dle smlouvy z 28. srpna 1716. zhotovil David Zirn pro
výklenky v průčelí sochy P. Marie s děťátkem, sv. Anežky,
Apollonie, Petra, Pavla, Valentina a Vavřince z moletínského
kamene, jakož i kamennou obrubu na konci věžních zdí a
* 16 celých a 8 čtvrtí, dohromady
18 hlavic z téhož kamene.* Za sošky
a obrubu dostal David Zirn 525 zl.,
za hlavice 324 zl. Roku 1717. po
staral se týž sochař o řezbářské
práce na 7 zpovědnic a sošky sv.
Jana Nep. a Jana Křtitele jako
vrchy dvou zpovědnic, roku 1718.
zhotovil mohutné desky s monogra
mem Jesuitů nad hlavním vchodem
jakož i anděly, kteří drží ony desky,
za 43 zl.
Roku 1715. vytesal z kamene
sochař a stukatér Antonín Ricca
16 celých hlavic a 32 čtvrtí pro sloupy
do kostela. Od roku 1715.— 1717. byl
celý kostel i s oběma velkými kaplicemi sv. Ignáce a Františka Xaverského opatřen od téhož zručného
mistra prací stukatérskou.
Olomoucký sochař Ja?i Fran
tišek Sturmer pořídil roku 1720. i
architektonickou čásť i sochy a an
děly na oltář sv. Ignáce, pak i sošky
pro oltář Nejsvětější Trojice. Sochař
Augustin l'homasberger provedl roku
1720. sochy Krista Pána, P. Marie
a sv. Josefa, anděly i architekto
Obr. I. Portál vojenského
nické provedení oltáře sv. Františka
Xav., pak sochy sv. Rocha a Šebastiána za 119 zl., sochy
sv. Jana a Jakuba za 90 zl., oltář sv. Josefa za 106 zl.
a sochařské práce na hlavní oltář za 610 zl. Dále zhotovil
roku 1721. sochy, andílky a ozdoby na oltáře sv. Pavlíny,
sv. Vavřince a Valentina, sv. Anny, sv. Michala, sv. K arla
Bor. a sochu vzkříšení Páně.
Skoro všechny oltáře okrášlili olomoučtí malíři Filip
Húber a Antonín Miiller r. 1720. a 1721., prvý z nich dostal
za eífektní výzdobu hlavního oltáře 998 zl.
Od 15. května 1716. až do 27. října 1717. maloval
K arel Josef Harringer na stropě kostelním fresky, pak roku
1728. obrazy pro oltáře sv. Josefa, sv. Stanislava, sv. Aloisia
a sv. Barbory. Za poslední obrazy dostal 350 zl.
Jan J iř í Schmidt maloval roku 1720. obraz P. Marie
Sněžné na hlavní oltář za 550 zl., jakož i obrazy na oltáře
sv. Anny a Pavlíny po 200 zl.
František Josef Wickart maloval obrazy roku 1721. na
oltáře sv. K arla Bor., sv. Rosalie, sv. Františka a archanděla
Michala.
Od Jana Krištofa Handke-ho pochází většina fresek v
bočních kaplicích a několik oltářních obrazů. V životopisu
svém napsal sám toto: »Anno 1743 habe ich in der Jesuiten-

kirche die zwey Capellen in Fresco gemahlt, S. Ignatij und
S. Franc. Xaverij, gratis O. A. M. D. G.«
Cerroni uvádí téhož dřívější obrazy, totiž: roku 1717.
oltářní obrazy sv. Jana Křtitele, sv. Isidora, Nejsv. Trojice,
1720. sv. Františka Xav. a Ignáce, dva obrazy na oltář
sv. Anny, fresky v kaplicích sv. Pavlíny, sv. Barbory a An
děla Strážného, 1729. fresky v kapli sv. Aloisia; 1730.—1732.
fresky na zdích věžních a pod varhanami, 1743. fresky v kapli
sv. Anny.
Prací Josefa Sadlera jsou čtyry obrazy, opatřené krásně
vyřezávanými schránkami v sakristii.
Stolářské práce na všech oltářích zhotovil jesuitský frater
Simon Perner s mnohými světskými pomocníky, olomoucký
zlatník Wolfgang Rossmayer zhotovil od roku 1720.—1722.
mnoho v jeho obor spadajících předmětů pro oltáře chrámové,
roku 1723. krásné, v mědi vybíjené a pozlacené reliefy na
oltáře sv. Ignáce a sv. Františka Xaver, za 150 zl.

Průčelí. Kostel stojí uprostřed klášterních budov, roz
ložených po obou stranách, pročež jednoduché strany prů
čelní, obrácené ku dvorům, důležitosti mají poskrovnu. Nepříznivosť polohy pro novou stavbu
pojal stavitel šťastně, vykořistiv ji v
duchu doby, libující si v malebných
efřektech. Obratně založené vnější
schodiště se zábradlím a rampami,
bohatě článkovaný, vystupující portál
okrouhlý s úpravným balkónem ne
málo přispívají ku zvýšení celkového
dojmu, ač místa, jehož Jesuité získali,
tak poskrovnu. (Obr. 1. Hlavní vchod
a schodiště vojenského kostela.) Méně
zdařila se stavba vyšší části strany
průčelní; jest veskrz prosté, málo
originelní dílo s nepoměrně hrubými
podrobnostmi, a nad to nikde neviděti ani nejmenšího pojítka du
ševního s myšlénkou základní. Střed
vybíhá mezi oběma věžema do předu
v elliptickou křivku a ozdoben je
nad hlavní římsou libovolně voleným
štítem, který se končí velikou vázou.
Průčelí rozčlánkováno je sdružením
pilastrů, spočívajících na vysokých
podstavcích, a provázejí je pilíře
vedlejší; nad nimi nese lomené bře
vnoví římsový pás. Fasádu objímají
dvě vysoké věže, a jsouce ve vodo
kostela P. Marie Sněžné.
rovné čáře rozděleny společným, vy
bíhajícím pasem římsovým; nad tímto
umístěné patro jeví obvyklou formu staveb s nárožními pilastry. Okna věžní opatřena jsou zábradlím, věže samy ukon
čeny vlašskou střechou.
Ve stěně prostřední umístěna jsou mezi pilastry dvě
veliká, okrouhlá okna za rovno s osou chrámové lodi, osvě
tlujíce kruchtu a vrchní poschodí, a z každé strany tři vý
klenky pro sochy. Štít je rovněž rozdělen pasy na spůsob
pilastrů, mezi nimiž prolomeno je okno a vyhloubeny tři
válcovité výklenky. V poměru ku jejich velikosti jsou umí
stěné v nich sochy světců malými. Zhotovil je olomoucký
sochař David Z irn ; provedení je více řemeslnické a povrchní,
šat vlající, držení těla pitvorné. Skupené sloupy po straně
bezvýznamných dveří pobočních, poschodí ještě ze starého
kostela novou stavbou chrámovou ztrácejí významu.
Krásně a účinně působí uprostřed hlavní portál, k němuž
vede 11 stupňů z ulice. Po každé straně tři mocné, na příč
ném podstavci volně stojící sloupy, z nichž jeden je točený,
nesou na křiveném břevnoví pavlač opatřenou zábradlím, tvo
říce takto mohutně působící obrubu hlavního vchodu chrá
mového. Nad závěrečným kamenem oblouku brány nesou
dva andílci ozdobný rámec se známým symbolem Jesuitů:
IHS, s křížem a hřeby. Portál je 9 •6 metrů vysoký; proveden

byl v roce 1715-kameníkem olomouckým Renderem. Kamenné
schodiště, vedoucí ku hlavní bráně, postaveno je teprve roku
1722. na místě schodů dřevěných.
Vidno to ze žádosti, zaslané magistrátu a datované dne
4. října 1721. s následujícím nadpisem: »P. Franciscus Fragstein, Collegij olomucensis Soc. Jesu Rector bittet den Magistrat umb Einen zu der Neu erbauen wollenden KirchenStiege benothigte Spacij durch einige von Finem hochlobl.
Magistrat Deputirende aufimessen zu lassen.« Následovala
»obšírná relací delegovaných komisařů radních stran vysta
vění kamenných schodů při kostele na místě starých dřevě
ných, de dato 15. Dec. i72i.«, kterou žádosť o povolení ku
stavbě příznivě vyřízena. (Rukopis v archivu městském.)
Celkový dojem fasády architektonicky nevyniká. Značně
však jímá prostorný vnitřek. Rozloha jeho je následující:
Jediná lod tvoří mohutný, valeně klenutý prostor. Fasáda
západní zakončena je mezi oběma věžema předsíní, která,
skládajíc se ze tří arkád, spočívá na straně k lodi na dvou
pilířích, k nimž přiléhá z předu sdružení sloupů. Nad kobkou
malebně rozkládá se kruchta. Valené klenutí lodi přiléhá bez
prostředně bez attiky ku přesahujícímu břevnoví sdružených
pilastrů. Mezi úzkými zářezy, které tíhnou ku klenbě
z arkád dělících lod, místa je dosti pro veliký stropní obraz
s velkým rámem; na všech součástkách, ponejvíce na hlavi
cích, na skružcích kruchty a na širokých pasech, přervaných
obrazem, všude viděti lze skvostné plastické drobnůstky sá
drové, mušle, dlouhé listy palmové a rákosové a barevné
okrasy. Světlo vniká čtyřmi kruchtami nad kaplicemi, které
po obou stranách lodi stejnoměrně jsou vytvořeny a opatřeny
plochými báněmi.
Nárys presbytáře, odděleného od lodi širokým obloukem
vítězným a uzavřeného půlkruhem, rozvíjí se tímže spůsobem;
jen že jsou arkády vespod zazděny, aby pilíře nebyly po
měrně štíhlé; dvé rovně zakončených vchodů vede do kaplí,
jež rozděleny jsou širokým pásovým obloukem. Čtvercový
díl presbytáře sklenut valeně a uzavřen polobání.
Celý rozvrh stavby, toho druhu jediný, poukazuje na
patrnou dovednost; vlastní architektonická kostra jeví veskrz
dobré rozměry a určitou disposici. V podrobnostech projevil
stavitel jakousi uměleckou drsnost. Všechno vypočítáno zde
na effekt.
Kostel má následující rozměry:
Celá délka kostela obnáší
. 53-46 m,
z toho připadá na předsíň
. . . .
8*09 m,
» »
»
» lod
.
.
.
.
.
• 29-55 m.
» »
»
» presbytář . . . .
. 15-01 m,
výška lodě obnáší
. . . . . .
. 24-52 VI,
výška arkád až k vrcholu obloukovému .
. l8 ‘ 0 2 VI,
světlost lodě mezi p i l í ř i ...................................
. 13-09 m,
délka pobočních kaplí lodě
. . . .
-06 m,
šířka pobočních kaplí lodě
. . . .
•04 m,
světlost chrámu v presbytáři . . . .
. 12-55 w.
délka spojených kaplí v presb y táři.
10-09 m Klenba vymalována je al fresco ve dvou dílech Karlem
Josefem Harringerem v době od 15. května 1716. do 27. října
1717. V presbytáři provedeno »Obcování svátých a sláva
P. Marie*, v lodi chrámové zobrazeno »Historické vypravo
vání o P. Marii Sněžné*.
Ignác Chambrez posuzuje dílo Harringerovo následovně:
»Obdivuhodný jsou obrovské postavy na klenbě, avšak přece
vytýkají zručnému malíři nesprávné rozměry, jež zavinil, po
minuv hlediska. Otec můj vysvětlil mi tuto nutnou chybu
ta k to : ,Hlavní vchod do kostela měl býti za rovno s pro
storou před chrámem, jako podlaha jeho. Pro tuto vzdálenost
rozpočtena velikost komposice; když však malba byla hotova,
umínili si OO. Jesuité, že postaví vně před hlavním vchodem
schodiště, které pak zmenšilo dřívější obzor o 2 sáhy a práce
umělcova nemálo ztratila na ceně.‘« Tento posudek o nepo
měru postav na obrazech u porovnání s velikostí kostela není
případným. Kamenné schody vnější byly sice teprve po vy
malování kostela vystavěny a sice roku 1722., ale na jich

místě stávaly schody dřevěné, jak vidno z toho, co už vy
pravováno, které vedly ku portálu dokončenému Renderem
v roce 1717. Prostoru nad povrchem ulice užili stavitelé již
při základech pro obě veliké hrobky. V hrobce pod kůrem
pochováváni zemřelí Jesuité, v druhé četní příznivci a pod
půrci řádu Jesuitského. (Wolný I., str. 207.)
Nám lze přidati se ku mínění Cerroni-ho, který ve svých
»Dějinách umění výtvarných na Moravě a ve Slezsku* o mal
bách Harringerových praví, »že jsou smělé a svérázné, že však
malíř prohřešil se proti srovnalosti mezi velikostí postav
a výškou kostela, na niž postavy jsou příliš velikými, skorém
obrovskými.*
Obě malby nástropní odděleny jsou od sebe vítězným
obloukem, na jehož archivoltě veliká jest stuha, kterou nesou
andělé, a na této nápis: Regina coeli laetare Alleluja. Na
obraze lodě znázorněny jsou dějiny »Maria ad nives*, P. Marie
Sněžné. Jak známo, označeno místo, na němž stál nejstarší,
kolem roku 440. P. Marii Římské zasvěcený kostel, sněhem
napadlým za parného dne. Na levé straně obrazu znázorněna
dolní část velkolepého, perspektivního sloupořadí, k němuž
vedou nahoru schody. Při úpatí jich strádají choří v různých
polohách, na stupních stojí kněží, biskupové a šlechtici, kteří
úpěnlivě ruce vztahují ku obrazu P. Marie Sněžné, jenž ponášejí ve vzduchu andělé. V právo sdruženo více poutníků v živou
skupinu.
Na fresce v presbytáři zobrazena v otevřeném nebi oslava
P. Marie s děťátkem, která obklopena je andělskými kůry,
apoštoly a nesčíslnými svátými.
Dílo Harringerovo pro obrovské rozměry plošné, které
s pomocníky bylo mu zdolati, je ceny nestejné. Ač tu a tam
nesprávně kresleno, zvláště některé postavy příliš a skorém
ohyzdně jsou zkráceny, mnohdy lehce a ledabyle pohozeny,
ačkoli nucená jejich hmotnost a velikolepost diváka naplňují
úzkosti, ukazují naproti tomu fresky volnost a jisté tahy
v liniích komposice, živé podrobnosti v pěkných skupinách
a správně kreslené, výrazné hlavy; kolorit je sytý a vyzna
menává se silou.
Dojmu znamenitého umělce Harringer dílem svým v nás
nezanechává; a přece činiti nám zde je s výtečným routinistou,
který měl veliké znalosti technické, s mužem, jemuž poroz
umění pro monumentální a dekorativní malbu zcela bylo vlastní,
a který přese všechny zmíněné vady přece touto svojí prací
hluboký činí dojem. Od téhož malíře pochodí v pobočních
kaplích kostela 5 oltářních obrazů. Také tyto práce cenou
nevynikají; nejlepší ještě je oltářní obraz sv. Anděla Strážce,
který jeví dobré uspořádání v prostoru a správně pojaté tvary.
V bývalém kostele Jesuitském je celá řada větších men
ších oltářův; práce sochařské po většině provedl olomoucký
sochař Augustin Thomasberger. Mnohé oltáře vynikají v pro
vedení správnými rozměry architektonickými. Nejdůležitější
jsou tyto:
H lavni oltář. Na mramorové podstavě zdvihá se dvojice
římsko-korinthských sloupů s pozlacenými hlavicemi a pod
stavci, břevnoví je mnohokráte prolámáno a ukončeno přetatým
průčelím štítovým. Střed tohoto zdobí jméno Ježíš IHS, obklo
peno jsouc gloriolou, pod níž visí oltářní obraz ve skvostném
rámci. Vedle dvojic sloupových točené sloupy s kroucenými
kusy štítovými, mezi sloupy na podstavcích 4 dřevěné sochy
v nadživotní velikosti, sv. Vavřince, Petra, Pavla a Jana
Zlatoústého. Ani zde nechybí andílci, vznášející se mezi řím
sami a lomeninami, obvyklí nazvíce při oltářích barokových.
Nad svatostánkem, jehož dvéře zdobí krásný, Wolfgangem
Rossmayerem z mědi kutý a postříbřený relief »Kristus na
kříži s Marií a Janem*, stojí stará, nepěkně ze dřeva vyřezá
vaná soška P. Marie, která zachovala se ještě ze starého
chrámu. Zcela volně stojící oltář je malebně komponován,
stavba sama účinkuje plně. Materiál je dřevo bez sádrové
omítky.
Oltářní obraz »P. Maria Sněžná* malován je roku 1721.
Janem Jiřím Schmidtem. Jeho předmět: Vysoko ve vzduchu
drží andělé květinami ověnčený obraz P. Marie, v levém
pozadí hora zavátá sněhem, v levo v předu papež, biskupové
v ornátě a mitře i skupiny lidu, které se blíží k hoře, v právo
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rytíř ve skvostném odění, vedle něho anděl, který poukazuje a andělích. Na římsoví a přední části varhan hojně vkusného
na zázrak. Událost vylíčena zde spůsobem důstojným; bohatý lupení a andílků hrajících a zpívajících. Obě hlavní části zdobí
na postavy obraz je v koncepci jasný, mnohé skupiny, jako nad to ještě sochy svátých v nadživotní velikosti.
ona rytíře s andělem, krásné, kolorit působí mohutně. Na díle
Obraťme nyní pozornost na krátko ku pobočním kaplím
samém zříti pilnost, s jakou pracováno. Co bylo zde řečeno, a zdobícím je freskám.
platí i o dvou jiných obrazech Schmidtových ve chrámě, totiž
V obou kaplích poblíž hlavního oltáře sv. Ignáce totiž
o oltářním obraze v kapli P. Marie, po nejvíce však o pěkném a sv. Františka uspořádány jsou fresky skoro symmetricky
obraze oltářním v kapli sv. Pavlíny. Hlava patronky města a líčí výjevy ze života světců těchto. Kaple jsou rozděleny
Olomouce, která ze zlaté misky
ve dvě části archivoltou, pode
s nebe zázračnou leje vodu na
přenou pilastrem; architektoni
postižené morem, je neobyčejně
ckému tomuto rozdělení odpo
krásná, záhyby širokého roucha
vídá po dvou velikých, mohut
splývají přirozeně dolů. V levo
ných, pozlacených rámců sá
provedená stavba nového ko
drových, po dvou freskách nad
stela s mohutným obloukem
oběma vchody a po dvou men
nad branou, perspektivně je
ších na stěnách mezi okny a
správná, původní karakter ko
v mezidveří. Tyto obrazy, hnědé
loritu, ač, jako při většině obrazů
na hnědé půdě, poseté zlatými
v kostele, je sešlý, přece lze pohvězdicemi, olemovány jsou bo
znati. Na oblouku brány, o
hatou ornamentikou malovaným
němž svrchu se děla zmínka,
rámcem, který napodobuje štu
podepsán je mistr, a označen
kový s vypouklými hvězdicemi.
zároveň rok, kdy práce zhoto
V kapli sv. Františka Xav.,
vena, slovy: »Jan J iř í Schmidt,
apoštola pohanů, postaven ná
Vienna 772/.«
hrobek dobrodince Jesuitů, olo
Oltář sv. Pavlíny je dobrou
mouckého biskupa světícího hra
prací stolářskou z doby baro
běte Jana Breunera (byl děka
kové s krásně řezanými sochami.
nem dómským v roku 1689.).
Na podstavcích točitých sloupů
Bronzová deska, 1 m široká a
provedeny jsou olejovými bar
2-3 m vysoká, zazděna je ve
vami výjevy z dějin sv. Pavlíny,
stěně naproti oltáři; zobrazen
na jednom z obrázků viděti lze
na ní biskup s odznaky a na
starý kostel Jesuitský, na jiném
přič položenýma pažema. Hlava
pohled na prostranství před pa
chybně modelována, taktéž zá
vlačí radnice z doby morové ná
hyby šatu nejsou bezvadný. Po
kazy (r. 1623.). Na posledně jme
mník olemován pěkně malova
novaném obrázku uvidíš ještě
ným rámcem, nad nímž je bis
staré průčelí radnice s malými,
kupův znak.
vejčitými okny, v právo věž
V kapli sv. Ignáce z Loyoly
radniční, v předu krásnou reumístěna týmže spůsobem po
naissanční kašnu se sochou spra
dlouhlá náhrobní deska vypou
vedlivosti, na jejíž místě stojí
klá zakladatele kolleje Jesuitské
ted Schaubergrova kašna se so
Viléma Prusinovského 2 Víč
chou Césarovou.
ková. Pomník proveden umě
Dlužno zmíniti se o oltáři
lecky z jemného pískovce. Bis
sv. K řííe při nárožním pilíři na
kup stojí v pontifikálním šatě,
epištolní straně v presbytáři
drže v levici berlu a utěrák.
z mramorové omítky sádrové.
Pozoruhodná je pěkná, výrazná
Malí, pěkně pracovaní andílci
hlava..
drží draperie a hojně řasnatý
Vedle náhrobku Prusinov
baldachýn, pod nímž visí Kristus
ského je vchod ku kazatelně
na kříži. Ač v podrobnostech
s nápisem: Illustrissimus D. D.
naturalistická, přece dýše po
Ludovicus Georgius Fuchs L.
stava Spasitelova vznešeností.
B. de Kantenberg. Urbis OloPozoruhodná je dále ve
muc. quondam Commendans, et
chrámě kazatelna, která zhoto
sacelli Ignatiani munificus Benevena je z červené mramorové
factor.
omítky sádrové. Na příklopě
Z kaplí, které prostírají se
allegorická socha víry a andělé,
po obou stranách lodě chrámu
držící desky Mojžíšovy. Tvar
P. Marie Sněžné, leží nejblíže
dříku kazatelny, ač hodně baro
hlavního vchodu kaple sv. An
kový, přece se zamlouvá. Figury
děla Strážce a sv. Barbory, dále
na něm, allegorie naděje a lásky
kaple sv. Aloisia a sv. Pavlíny,
a skupina dovádivých amoretů,
kterážto poslední dekorována
2 . P ůd orys vojen sk éh o k ostela P. M arie Sněžné. (V iz str. 8.)
jsou důmyslné a ušlechtilé, rov
je nejskvostněji. Stěny oblouku
něž relief »Kázaní horní« na obvodu kazatelny.
nad vchodem, rovněž i mezi okny hojně jsou okrášleny vypu
Mistrovským dílem jsou varhany, které velice důmyslně klými ornamenty a reliefy svátých. Stěny zomítány jsou mra
zakončují kostel. Skvostná dekorace a figurální ozdoby pochodí morovanou sádrou a rozděleny štukovými pilastry, jichž hlavice
prý od znamenitého sochaře Riccy. Varhany postaveny jsou a podstavce jsou pozlaceny; nad okny zlacené mušle a lemy,
Bohumírem Helbigevi v roku 1728. Zdvihají se ve dvou sou nad oblouky arkád mohutné, plastické rámce s daleko pře
měrných, okny fasády od sebe oddělených částech stejnoměrně sahujícími ornamenty a nápisy. Nad kaplí sv. Anděla Strážce
ku klenbě. Naturalistické, amorety nesené záslony zdobí svým je nápis: S. Angelo custodi sacrum; nad kaplí sv. Barbory:
barvitým přepychem zábradlí kruchty, spočívající na sloupech S. Barbarae Virg. et Mart. D D D .; nad kaplí sv. Aloisia, která
3

má také effektně pracovaný oltář mramorový ze čtyř různo
barevných druhů kamene, zarámovaný nápis: SS. Triům innocentium et pcenitentium — a posléze nad archivoltou první
kaple při straně epištolní: S. Paulinae, Virg. et Mart. Pět
kaplí má také ozdoby freskové, a sice po jednom obraze
nástropním na ploché báni a po jednom obraze na stěně proti
oltáři, rovněž výjevy ze života světců, jimž kaple jsou zasvě
ceny. Jmenované fresky a obrazy na plochém stropě pod
hlavní kruchtou malovala dovedná ruka Handkeova. Ještě dnes
znáti je sytý jich k o lo rit; .komposice je živá, seskupení dobré
a lahodné. Záhyby oděvu jsou mohutné a mocně splývají dolů;

pohyby postav, které s málo výjimkami správně jsou kresleny,
jsou přirozené, mnohdy až dram atické; stavby znázorněné na
obrazech jsou rovněž správně kresleny a jeví zručnost v per
spektivě.
Olejové obrazy v kostele, které maloval Handke, a sice
4 veliké nástěnné obrazy v obou kaplích poblíž hlavního
oltáře, dále oltářní obrazy sv. Františka Xav., K arla Borromejského, Jan a K řtitele, Isidora a Nejsv. Trojice jeví
v kresbě šířku a jistou ruku. Provedení obrazů je dobré,
kolorit, zvláště ve světlém stínu i přes dodatečné stínování,
oslňující.

2. FARNÍ KOSTEL SV. MICHALA.
(Obr. II.)

Obrovská skupina budov farního chrámu sv. Michala stavbě nového přikročeno však teprve v roku 1676. Stavba
s přiléhajícím velkým seminářem skýtá už z dálky jak ma pokračovala asi zdlouhavě ku předu, teprve roku 1680. do
lebnou polohou svojí tak i zbytky obklopujících ji hradeb stalo se Dominikánům dovolení, že smějí kostel o 11 a půl
střevíce pošinouti do ulice. Zásluh nemalých získali si o
pohled v pravdě velkolepý.
Na jihovýchodní straně města Olomouce, na nejvyšším stavbu převořové Ferdinand H auff (zvolen 1686.) a Bernard
vrcholu jeho, zvaném horou Juliovou, kde před věky stával D orffl (zvolen 1697.); za prvního dokončena kupole střední,
druhý hrad knížecí a později stavovská sněmovna, vypíná se za druhého fresky v kostele a krásné okrasy štukové v sa
na samém pokraji příkré skály chrám tento, jehož tři vysoko kristii. R oku 1703. zvolen byl převořem Dominik Schuller,
vyčnívající báně rozhlížejí ,se pyšně po staroslavném městě. který zařídil sbírku na stavbu po celé tém ěř říši římské, se
K ostel zasvěcen je sv. Michalu, což svědčí o prastarém brav takto více než 16.000 zlatých; za něho stavěno průčelí
jeho původu. Původní základy pochodí beze vší pochyby už chrámové a střední báň, vnitřek kostela prací stukatérskou
ze století třináctého. Dle dějin města Olomouce z roku 1746., ozdoben a celá stavba potud dokončena, že byl chrám dne
které sepsal Florián Lautzky, »založil Vácslav IV., král český, 7. ledna 1707. benedikován a dne 9. května téhož roku kon
Ao. 1219. kostel sv. Michala s klášterem Otcův kazatelů řádu sekrován olomouckým biskupem světícím hrabětem Františkevi
sv. Dominika, položený na hoře Juliově, a syn jeho O tokar Julianem z Braidy. Bohužel oheň, dne 21. července 1709. po
příjmím Přemysl sub dato v B rně die 12. Calend. Martij blíž kostela sv. Mořice vypuklý, ztrávil dílo sotva dokončené,
Ao. 1255. toto nadání otecké nejen stvrdil, ale i rozmnožil.* a jen bezpříkladnému úsilí svrchu uvedeného převora Schullera se zdařilo, že kostel brzy ve staré se zaskvěl kráse. Již
(Cod. dipl. III., pag. 133.)
Jak é velikosti a formy byl kostel stavěný ve století X III., roku následujícího, jak píše Lautzky, zřízeny »střecha kostelní
neznámo. K lášterní letopisy ze začátku století X V III. nikterak a kupole, přece však zvonice do dneška zůstala nedostavěnou,
nepopisují polohy původního chrámu, jak P. Mořic K ráčm er kostel ani uvnitř řádně neozdoben ani vně in frontispicio ne
v záslužné jinak práci o kostele svatomichalském (Olomoucké dokonáni:. Zcela jistě pořízeno bylo do roku 1746., kdy psal
noviny 1884) tvrdí, nýbrž kostel gotický, k terý koncem sto městský syndik Florian Lautzky své dějiny královského
letí X V . byl vystavěn a z níž pouze zvonice jako chudičký města Olomouce, od Dominikánů přemnoho na ozdobu chrámu
zbytek dochovala se na naše časy. Na severní straně její za svatomichalského Tak zakoupil zmíněný již převor Schuller
zděna je kam enná deska, k terá pečlivě provedeným písmem, lavice kostelní a varhany pro kůr, za převora Adama K rato
náležejícím slohem svým nepochybně věku patnáctém u, n á chvíla (1711) byl kostel vydlážděn moletínským kamenem,
sledující nese nápis: Anno. dm. M. CCCC. L X X X II. hoc. opus. oltář M atky Boží Čenstochovské postaven a na pilířích umí
est. inceptu. Ve chrámě bylo hodně přitmí, ježto, jak uvádí stěny dřevěné sochy apoštolů, převor Hyacint Mat obnovil
zmíněná kronika, klenba byla nízkou a se strany epištolní roku 1719. křížovou chodbu. Jeho nástupce Bedřich Majer
nevnikalo sem z ochozu klášterního světlo skorém žádné. Se dal roku 1723. postavit! více oltářů v kostele, krásné lavice
strany evangelní osvětlován kostel hojně, poněvadž nízká, intarsijní v kůru za oltářem zhotoveny byly v roku 1724. na
poblíž chrámu stojící zbrojnice nikterak nebyla na překážku, rozkaz převora Daniele Salšika.
Záslužnou je činnost převora Tomáše Kleinera (1728 zvo
aby světlo pohodlně mohlo okny proniknouti. Na straně vý
chodní přiléhal k prostředním u oknu dosti dlouhý kůr, tak leného), k terý roku 1730. postavil hlavní oltář z dědičných
vysoký jako klenutí chrámové, a vedle kůru při evangelní podílů bratří řeholníkův a klášter ohradil zdí.
Seminářská kaple sv. Alexia, zvaná též českou, která
straně sakristie, ku které příchod jedině byl možným, ob.ešel-li
se hlavní oltář. Tento stál na témž místě, jako nynější. P o  při epištolní straně odděleně stojí od kostela, vystavěna je
zadí bylo tvaru skříně, uprostřed níž stála M atka Boží s J e  kolem roku 1380. od Václava z Doloplaz a byla obnovena
žíškem na loktech, po obou stranách umístěny byly sochy v roku 1747. za převora Dominika Stolze, jak dosvědčuje leto
sv. Dominika, zakladatele řádu, a sv. Petra. Nahoře stál sv. počet český nade vchodem. K dyž Prušáci město obléhali,
Michal, překrásně ze dřeva pracován jsa a pozlacen. Co se utrpěl kostel a klášter asi velmi, neboť sumy značné byly
týče zevnějšku chrámu, tož byla střecha k ry ta taškami a měla vynaloženy na jich obnovení. — V roce 1784. bylo Domini
podobu homole, jejíž vrchol vybíhal ve věžičku pobitou mědí. kánům klášter i kostel opustiti a přesídliti do opuštěného
K u kostelu přiléhala zvonice, která, jak dokládá letopisec, kláštera Františkánů, načež klášter arcibiskupovi Antonínu
'Theodorovi hraběti Colloredovi přenechán ku zřízení semináře
také po velikém požáru v roku 1709., ač utrpěla mnoho,
kněžského, kostel však dvorním dekretem ze dne 26. července
přece v základech zůstala neporušenou.
P ři popisu kostela vrátíme se ještě jednou k v ěci; budiž téhož roku prohlášen farním, a farní práva přenesena od
zde pouze připomenuto, že starý kostel zcela se shoduje v chrámu P. Marie.
základních rozměrech s barokovým chrámem, který vystavěn
byl roku 1707.
Průčelí farního chrámu sv. Michala, jehož zevnějšek
Po skončené válce třicítileté pomýšlel klášter na to, aby
na místě starého, sešlého, nízkého a tmavého kostela nový obnoven byl nákladem kardinála arcivévody Rudolfa roku
byl postaven. S tarý chrám roku 1673. zcela byl sbořen, ku 1829., není stavitelským dílem uměleckým, nýbrž co do forem

těžkou, avšak přece působivou stavbou. Velké jonické pří- štíhlé než ona prostřední; obě menší kopule byly připojeny
zedni pilíře na vysokém podstavci odpovídají uspořádáním asi z příčin dekoračních, sesilujíť značně dojem vnitřku a chrám
svojím úplně prostorů v kostele za nimi a dělí průčelní zed činí velebnějším krásnou a bohatou svojí perspektivou.
Kolem chrámových pilířů vinou se do kola nežlábkované
na tři pole. V postranních polích přízemku je podlouhlé, slepé,
v polokruh sklenuté okno, a nad ním výklenek prostý všech sdružené pilastry, jež jsou zdobeny zohýbaným římsovím.
figurálních ozdob. Prostřední pole značně vystupuje z pořadí Obruba jejich bohatě dekorována štukovými křižujícími se
pobočních polí; v něm umístěn jest velký, košově zobloučený ratolestmi palmovými, mušlemi, hlavičkami andílků a t. d.
portál, k němuž vede 10 stupňů, a který jest ozdoben deskou Z volut hlavic pilastrových táhnou se ku jejich středu, který
okrášlen je hlavou anděla a velkými květy, věnce z plodů.
s nápisem:
Arkády a valeně klenuté oblouky bočních kopulí zdobí fres
A BenefaCtorlbus DeCenter parataM
kové okrasy, květiny, dlouhé listy palmové, rámcové ozdoby
Reparat
a stuhy, žebra hlavní kopule krášlí mušle a amorety, kteří
Aere proprlo
nesou velké věnce z ovoce: vše je dosti hrubě malováno.
RVDoLphVs loannes arChIDVX et CarDInaLIs.
Nad bohatě článkovanými a mocně vystupujícími římsami
Nad branou je bohatě rozčlánkované okno, jež nahoře
ozdobeno je rámcem a uzavřeno košovým obloukem; vedle vznášejí se osmistranné kopule; báňovité jejich paty vyplněny
portálu ve výklencích stojí na bohatě zdobených podstavcích jsou freskovými malbami, a sice při kopuli, jež je hlavnímu
kamenné sochy Spasitelova a P. Marie. Jsou to celkem oltáři nejbližší, zobrazeni jsou čtyři sv. archandělé: Michael
díla znamenitá a zdařile provedena. Jsou prosty stroje s taseným mečem, Gabriel jako zvěstující posel, Rafael jako
nosti, krásné jejich tahy a jakási vnada prozrazují umělecký průvodce mladého Tobiáše a Uriel. V prostřední kopuli 4 učitelé
vkus původcův. Dle Volného stály prý sochy tyto na hřbitovní církevní, v kopuli západní sedí na oblacích 4 evangelistově
zdi bývalého kostela P. Marie a jsou dílem Ondřeje Z.ahnera. s vlastními jim přívlastky, sv. Lukáš zabývá se malířstvím.
Na krku jonických pilastrů zavěšen je věnec z ovoce, Při sv. evangelistovi Matouši našel jsem nápis, který možno,
natažený mezi jednotlivými závitky kotoučovitými; nad pilastry že úžeji souvisí s malířem freskových m aleb; pod křížem
táhne se silně vystupující římsa s četnými záhyby. Na břevnoví s dvěma rukama položenýma na přič, nad nímž zobrazen je
spočívá těžký štít tvaru výseče, nad který vyčnívá trojhranná klobouk kteréhosi řádu, napsáno: Matthaeij. E. Pitzek i"o6.
Freskové malby v polích klínovitých jsou olemovány
lomenice kostelní střechy. Z dřívějšího gotického kostela zbyla
pouze nedostavěná, massivní věž, stojící skoro o samotě. Tato profilovanými štukovými rámci a pochodí od téhož m alíře;
vystupuje čtyřstranně až do výšky kostelní fasády a je vrou u všech převládá zvláštní zelenavý tón základní, a ruce ne
bena širokou podnoží římsovou. Jaké asi byla podoby v hořej kresleny vždy bezvadně. Odhodlané držení těla bez přílišného
ších svých částech před požárem, nelze určitě si představit!; zkracování, živé pohyby v kresbě, bohatý šat — tot přednosti
teprve po roku 1747. byla pokryta zatímnou plochou střechou mohutných a ctihodných postav evangelistů a učitelů církev
a zároveň opatřena vížkou. Zároveň budiž podotknuto proti ních ; neméně zajímavý jsou freskové obrazy archandělů v první
Volnému, že zvony byly přelity teprve v novější době.
kopuli.
V osmistranné válcovité zdi střední kopule střídají se mezi
Podobně i postranní fasáda kostela není nějak archi
tektonicky významna; na místě jonického pořádku je podélná korintskými pilastry okna s plochými výklenky. K východu
zed lodě rozdělena jednoduchými lisenami ve tři velké, hladké obrácený výklenek chová velmi bohatě vyzdobený rámec
plochy s trojdílnými skupenými okny. V hladké ploše pod s trofejemi a znakem pevnostního velitele Jiřího Fuchse
skupinou oken lze zřetelně viděti rysy starého zdivá, které se 2 Kantenberku, který, jak jsme viděli, též velkých zásluh si
srovnávají s podokenní římsou starého gotického okna a jsou vydobyl o řád jesuitský (viz str. 9). Legát mešní jmenova
jedinou známkou na zevnějšku chrámu, z které by se dalo ného dobrodince, 2700 zl., byl použit Dominikány po sboření
starého kostela roku 1676. ku stavbě nového chrámu.
souditi na středověkou stavbu.
Vlastní kulatá kopule je plocha a v 8 úseků rozdělena,
Poněkud živějších forem skýtá vzdálenějšímu pozorovateli
skupení tří malebných kopulí, které velebně vystupují nad které jsou bohatě zdobeny stukatérskou prací. Na nich je
postranní fasády. Mohutná, osmistěnná prostřední kopule nad namalováno šest obrazů, nyní značně porouchaných, výtvory
čtvercem chrámu spočívá na kulaté zdi, rozdělené dvojitými to neznámého malíře. Na prvním poli je znázorněno »Zvěsto
lisenami, a zamlouvá se svým vkusným obrysem; u obou ve vání radostného poselství archandělem Gabrielem«, k tomu se
dlejších kopulí je průřez více zaokrouhlený. Lucerny všech řadí na poli druhém »Pastýři klanějí se Spasiteli®, na třetím
kopulí končí se štíhlou vlašskou střechou na spůsob zvonů. »Svatí tři králové klanějí se Ježíškovi®, na čtvrtém »DvanáctiPůdorys chrámu. O něm děla se již svrchu zmínka, že letý Ježíš ve chrámě«. Následující obraz je tak poškozen, že
z něho lze souditi — a to ne bezdůvodně — že má svůj pod předmět jeho nelze určiti. Na to následují ještě 3 obrazy, vý
klad ve staré stavbě gotické. Ba snad i jádro zdivá z kostela jevy to ze života Krista Pána, totiž křest, vzkříšení a Kristus
starého pojato bylo do nové stavby tím, že se její forma Pán na trůně. Blíže popsati a náležitě oceniti obrazů těchto
středověká zaměnila se stavitelskými formami umění baroko nelze, pokud se týče koloritu, tónu barev a kresby, poněvadž
vého. Nebyloť zajisté zvláštností takto přetvořovat a obnovovat obrazy nejsou dostatečně osvětleny, a z blízka je prohlédnouti
středověké památky stavitelské v onom období, ze kterého naprosto nemůžeš.
Bohatě lemovaným, okrouhlým otvorem kopule uvidí
pochodí chrámy v nynějším svém tvaru — a ; těmto změnám
neušly ani olomoucké chrámy ze středověku, aspoň po velké pozorovatel rovněž osmistrannou lucernu s malbami, uprostřed
většině, na př. kostel Uršulinek, bývalý dóm, chrám sv. Mořice s Duchem sv. ve svatozáři. Obě postranní kopule jsou vespod
zakončeny štukovým, okrouhlým rámcem bez maleb. Vnitřní
a konventní kostel na klášteře Hradisku.
Při půdorysu použito soustavy chrámu podélného bez prostory kopulí těchto jsou rozčlánkovány silnými žebry
příčních ramen; kostel tvoří mohutný obdélník, k jehož užší a oválními okny.
O osvětlení kostela je postaráno nazvíce okny postranních
východní straně se pojí jinak řídký přístavek — žaltář. Tento
stěn,
kopule však, vyjma prostřední, propouštějí umístěnými
kůr určený pro mnichy je tak případně umístěn za hlavním
v
báni
okny jen slabé světlo. Chrám vůbec mimo krásně ozá
oltářem, že lze mezi okrasami oltáře dobře prohlédnouti do
řený »žaltář«, osvětlen je toliko s hora, což je ovšem na úkor
jasného onoho prostoru.
Lod chrámová se dělí ve 3 pole čtvercová; je přirozeno, obrazů oltářních. Z oltářů, okrášlených obrazy nazvíce nezná
že pro kopule, nad nimi se vznášející, bylo třeba mohutnějších mých malířů, jmenujeme na předním místě oltář hlavní a dva
podpor; těch docíleno tím, že se 3 pilíře po každé straně lodě poboční, které postaveny jsou poblíž hlavní kopule. Jsoutě to
spojily s ohradními zdmi chrámovými, čímž získán ve zdi díla v slohu barokovém provedená — a to dosti šťastně. Stůl
náramné vysoký průchod ku třem pobočním kaplím, který hlavního oltáře je štuková imitace mramoru, a přední jeho
však nemile dojímá. Poboční tyto kaple mají klenutí valené strana je okrášlena mosaikovými poli kruhovými, vázami
se zapuštěnými do zdi kápěmi. K u hlavní kopuli druží se dvě a květinami dovedně pracovanými. V poli prostředním je vy
kopule podélným směrem chrámu; jsou o něco menší a méně ryto jméno umělcovo s nápisem: Joannes Dommicus Babant.

Anno Dni. lyoj. Po boku vrchní části oltáře a svatostánku
stojí tři sloupy, mezi nimiž postaveny jsou na podstavcích
sochy učitelů církevních, totiž sv. Ambrože, Augustina, Řehoře
a Jeronýma. Na samém vrchu stojí sloup s obrazem sv. arch
anděla Michala, patrona chrámu, socha to plná živosti; od
rážela se dříve více od světlého žaltáře nežli od draperií,
kterými teprve od roku 1851. je ověšena. Vedle oltářního stolu
jsou po obou stranách vchody, vedoucí do prostory za oltářem.
Všude vidíš skvostné, lomené štíty, na nich sedící anděly.
Obraz oltářní »Bohorodička s Děťátkem* v dovedně vyřezá
vaném rámci není beze všeho vkusu uměleckého; kresba jeví
správnost a jistotu v tazích.
Dříve již uvedené oltáře poboční jsou skoro stejně archi
tektonicky zbudovány známým typem barokovým. Uprostřed
prostory, ohraničené rámcem a sloupy, umístěn je hlavní obraz,
který drží andělé, na podstavcích dvou sloupů sochy svátých;
oltář na straně evangelní zakončen je ve svém štítovitém
vrcholu krásnou řezbou Nejsv. Trojice, oltář po straně epištolní
chová ve svém skvostném štítu sv. Dominika ve svatozáři.
Na plochách sloupových podstavců jsou krásné vypuklé řezby,
znázorňující jednotlivé výjevy ze života Marie Panny a velmi
šťastně jsouce pro svá místa komponovány. Též figurální ozdoby
na těchto oltářích svědčí o dovednosti neznámého umělce;
svojí technikou a provedením připomínají dřevořezby kostela
jesuitského.
Touže měrou účinkují mocně i plastické okrasy kazatelny
a vynikají svým dovedným provedením, jsouce vypočítány na
eíFekt. Na víku nad kazatelnou stojí skupení Matky Boží
s Ježíškem v obvyklých oblacích, a ač pojato více naturali
sticky, je zcela důkladným dílem sochařským.
Na kruchtě nad hlavním portálem stojí souměrně rozčástěné, mnohobarvé varhany a ozdobeny jsou hrajícími anděly
a hudebními nástroji. Pod velikým oknem za varhanami drží
dva andělé velkou desku ozdobnou s odznakem Prémonstrátů.
Varhany pochodí totiž z konventního kostela v dřívějším
klášteře prémonstrátském na Hradisku a dostaly se sem po
jeho zrušení. Sochařské práce na varhanách zhotovili Augustin
Thomasberger a Jan Sturmer.
Uprostřed lodě chrámové jsou zasazeny do dlažby 3 mra
morové náhrobní desky s plochými, vrytými ozdobnými lemy
a nápisy, z nichž čitelným je pouze nápis desky prostřední. Zníť:
DORMITORIVM
F. F. S. O. Praedicatorum
In vita et post mortem
Habitantium in unum
Quiescunt
Sub Stelligero Patris sui
signo Filii.
Hic in Domo Archangeli
Dominicani
Ut requiescant in Pace
in unum
Feliciter resurgant
Ad jussum et vocem Archangeli
Novissimee Tubae
Precare et Fara
yEternam Dominee.
Co n C e D e e I s r e q V I e M.

Ve chrámě svatomichalském uvidíš i znamenité výtvory
uměleckého stolářství z předešlého věku, jež svým dokonalým
a trvalým provedením tehdejší práci jsou jen ke c ti; jsou to
lavice chrámové, které rázem svých ozdob připomínají podobné
práce v dómě, rokokové, ornamenty vykládané skříně, s vy
řezávanými volutami a květy v sakristii, bohaté na štukové
ozdoby, lavice v bývalém kůru mnichů, které se honosí vzácnou
stavbou a přiměřeným upotřebením různých dřev a intarsijními okrasami.
Z pozdní gotické stavby chrámu sv. Michala a tož z periody
stavební, jež spadá na konec XV. století, pochodí malá síň
bývalé sakristie, dále kaple sv. Alexia, která byla obnovena
v roku 1747., a posléze křížová chodba tvaru pravoúhelníka
při jižní straně chrámu. Pro úplnost promluvíme krátce i o

těchto nejstarších částech kostela a zajímavých památkách
renaissančních, s kterými se v nich potkáváme.
Z bývalé gotické kaple sv. Alexia, jež dříve slula marián
skou a i českou, zachovala se pouze apsida kůru. R oku 1845.
prolomila se totiž stará klenba žebrová, a roku 1852. bylo
zřízeno nákladem náboženské matice klenutí nové, ne však
ve slohu původním, ale valené.
K východu obrácený kůr kaple sv. Alexia složen je
zápětí stran pravidelného osmiúhelníku a tří podlouhlých pro
stranství mezi trámci; nad ním rozpíná se gotická hvězdice
klenbová š rozčlánkovanými žebry. Pilířové přípory přechá
zejí v obloukové pasy bez hlavic, vítězný oblouk, jenž je
bohatě rozčlánkován a goticky lomen, odděluje apsidu od
předního prostranství. Portál je na straně západní a vede na
křížovou chodbu, je goticky lomený a jeho obruba je 4 žebry
a tolika žlábky rozčleněna. Bohatě vyřezávané dvéře jsou
z roku 1747. Na krásné a mnohobarevné desce ozdobné, již
nesou dva andělé, čteme toto chronostikon:
DVM pobožnosti a Cti boží a sWatého rVženCe nlnl
znoWa obnoVeni.
Na epištolní straně kůru je náhrobek z jemného pískovce.
(Srovnej Dr. Kisa ve svazku X XIV. Věstníku historické sekce
c. k. moravsko-slezské společnosti pro pěstování orby a t. d.)
Náhrobek tento (i'28 X o-55 m) je proveden v krásném
slohu renaissančním. V bohatě ozdobeném a hodně vydutém
výklenku stojí mužská postava ve vzácném šatě, kadeřavých
vlasů, v dlouhé šubě s rozčlánkovanými rukávci a useknutými
střevíci, na spůsob medvědích tlap. Postava drží v rukou
sepjatých k modlitbě měšec. Vespod drží dva geniové znak
s ozdobou monogrammovou (snad rodinný nebo rodový erb
zemřelého). V hořejších rozích jsou vyryty dva štíty se znaky
a to v rohu levém strom, v pravém ralief, představující obrně
ného rytíře s ratolestí. Celkové provedení je znamenité, hlava
a ruce svérázný a krásny, postava pohěkud nachýlena. Na
okraji do kola je vyryt malými písmeny gotickými, nevelmi
přesnými, tento nápis:
Ao. d. 1524 f am Tag Barbara ist gestorbe(n) Johannes
des Hans f von Meierstroff sonn f von Salz-Burg. De (domine)
no(stre) gnad allen sellen. Ame(n).
Na oblouku nad výklenkem jsou napsána vypuklým
písmem latinským tato slova:
Pit Got vor mích Johannes.
Vedle náhrobku právě popsaného vidíme náhrobní desku
Jiřího Valentina Podstatského, která mimo krásně provedený
vypuklý znak hrabat Podstatských nemá ceny ani umělecké
ani archaeologické.
Chodba křížová má široká, dlouhá prostranství mezi pilíři;
žebra jednoduché křížové klenby jsou právě tak rozčleněna
jako klenbová žebra gotické části kaple sv. Alexia; na stěně
okenní přecházejí v poloviční osmihranné přípory a jsou na
protější straně pod klenbou zakončeny na spůsob konsol.
Totéž shledáváme v bočních lodích a křížové chodbě dómu
olomouckého, které asi ve stejné vznikly době.
V severozápadním rohu chodby křížové je ve stěně zazděn
náhrobní kámen s postavou rytíře v životní velikosti, relief
to z pískovce vytesaný. (Srovnej Biefel »Neue Zeit«, 29. čer
vence 1883., a Kisa na svrchu udaném místě.) Sploštěná hlava
pokryta je kulatou, přílbicí pokrytou pokrývkou a má na dvě
strany rozčesaný plnovous, a spočívá na podušce, která je
bohatě okrášlena a ozdobena třapci. K rk vězí ve vysokém,
úzkém krejzlu, hustě nabíraném. Trup pokrývá římský pancíř
s ozdobným řemením na ramenou a dolní části tě la ; hrud
i plece, jakož i vysoké jízdecké boty jsou chráněny pláty,
stehna jsou holá. Nápadně zkrácená postava opírá se pravicí
o m eč; dole o levý roh je opřen malý, kulatý, z předu bohatě
vykládaný štít, jehož okraj zdobí třepení, v právo štít se
znakem: tři trámce kosé na přič a dvě orlí hlavičky s dlou
hými k rk y ; na něm sedí bezvousý trpaslík, přioděný krátkou
suknicí, a podává ruku rytíři. Pod celým obrazem jest erb
druhý, kolkolem vinou se úponky a v polích štítu jsou orlí
hlavičky. Ač natřen je náhrobek hnědě, přece vystupují zře
telně jeho pečlivě provedené podrobnosti. Jelikož dílo je bez
jakéhokoli nápisu, nesnadno z kroje stáří jeho odhadnouti.
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3. POUTNÍ CHRÁM NA SV. KOPEČKU.
(Obr. III.—V.)

N a nejposlednějšim výběžku m oravsko-slezských Sudet,
pů ldruhé hodiny k severovýchodu od Olomouce, h rd ě vévodí
se sv. K o p ečk u širé H ané architektonické veledilo prvního
řádu, jeden z nejkrásnějších barokových chrám ů v R akousku,
skvostný po u tn í chrám Nejblah. Rodičky Boíí.
K n ih a »Mons Praemonstratus* (sv. K o p eček u Olom ouce1),
v y d an á v Olom ouci roku 1676., na str. 3. blahoslaví M oravu
pro četná »m arianská m ísta a svatyně, pro p řečetn á nebes
královnou obývaná sídla, paláce a residence«.
Ja k o nejproslulejší místo m ilostné velebí sv atyni na Marianské H oře, proslulé zbožností lidu, a k te rá leží poblíž král.
hlav. m ěsta Olomouce a p a tří prem onstrátům k lášte ra na
H fadisku.
K rom ě historických dát a zápisků, jež provází vznik
kostela a jeho osudy, a z nichž podstatné věci k rátc e po
dám e, koluje i zbožné podání o původu a založení chrám u
a o zázračném jeho obraze. P odání to vypravuje již dříve
uvedená kn ih a »Mons Praemonstratuso. (jež čítá na 450 str.
oktávu), to je s t: »A ussfuhrliche B eschreibung, dess heiligund mit G naden leuchtenden M arian-B ergs, W elchen die
G ebenedeyte M utter G ottes U nw eit der K oniglichen H aubtstad t Ollmůtz in M áhren, V n ter dem G ebiet dess M arggráfflichen Stiffts und K lo ste r R ad isch Prám onstratenser-O rdens,
jh r selbsten zu einer W ohnung, zu Schutz und N utz dess
V atter-L andes, zu T rošt, Zuflucht und H eyl dess V olckes
ausserw ohlet, U nd w underlicher W eise h a t vorgew iesen. Gedruckt in Ollmůtz, B ey Jo h an n Joseph K y lian , im J a h r ais
M an D le netJe K IrC h V e rfe rtlg e t U nt g e W e lh e t hat.« (1679.)
P rvní díl k n ih y pojednává ve 12 hlavách o M oravě a
poutních její m ístech, o K lá šte ře H radisku, o král. m ěstě
Olomouci a o prvním objeviteli sv. K o p ečk u (r. 1629.), o za
klad ateli prvního kostelíčku, »o urozeném , zbožném a cnost
ném m ěštěnínovi Janu Andrýskovi, nar. v R a tib o ři ve Slez
sku, zemř. 10. února 1673., stá r jsa 78 let.« N ásleduje velmi
pod ro b n ý popis sv. K opečku, stav b y prvního kostela a zá
zraku, udavšího se při svěcení jeho, původ, přinešení, velikost
a podoba zázračného obrazu, vyplenění prvního kostelíka
Švédy, jeho obnova, ja k se teh d y obraz ztratil, ale brzy zase
zázračně nalezl; posléze připojen popis nynější velesvatyně
M atičky Svatokopecké.
O prvním kostelíčku na sv. K o p ečk u p rav í Cerroni, že
b y l pouze 8° dlouhý a 40 1' širo k ý ; k něm u b y ly p rý p ři
stavěny dvě kaple, jejichž šířka b y la 20 a délka 20 2'. D le
starého půdo ry su b y l prý vystavěn v podobě kříže.
Chrám n a sv. K o p ečk u úzce souvisí s bývalým mocným
opatstvím p rem onstrátů H radiských u Olom ouce. O pat Tomáš
Olšanský první se chopil m yšlénky, ab y vystavěn b y l na
sv. K o p ečk u větší kostel, avšak dříve, než svůj zám ěr mohl
uskutečniti, zem řel ro k u 1666. Jeho n ástu p ce opat Bedřich
Sedlecius položil roku 1669. základní kám en ku stavbě a po
kračoval v díle až do ro k u 1671., v kterém roce se hodnosti
svojí vzdal. Po něm nastoupil o p at A lexiu s W orstius. Za
něho b y la svatyně skorém úplně dostavěna, ta k že již roku
1679. b y l kostel s oběm a věžem a i kopulí hotov. Původní
plán, ja k vypravuje Cerroni, p rý nam noze p o zm ěn il; ta k prý
mělo býti presbyterium menším a v kostele jen tři oltáře,
hlavní totiž, o ltář sv. Josefa a Jáchym a. O pat tento dal
sanctuarium pošinouti a prodloužiti o 3 sáhy, hotové již
oratoře v hlavní lodi odstranil a na m ístě jich vystavěl
nynější kaple.
D ne 25. července 1679., ještě p řed vysvěcením kostela,
zem řel op at A lexius. T ed došel infule a b e rly opatské na
K lášteře-H rad isk u Norbert Želecký, ry tíř 2 Počenic. D ne
11. září b y l zvolen a již 1. října t. r. v chrám ě M arie P. na
sv. K o p ečk u od knížete-biskupa K a rla 2 Lichtenštejnu slav
nostně posvěcen. (Bližší viz ve Wolného »K irchliche Topog ra p h ie von M áhren*, V. sv., a v Tom. Grogra »K urzgefasste
G eschichte des náchst Olmůtz g eleg en en W allfah rtso rtes
H eilig er B erg«, v Olomouci u Aloise Š karnicla 1833., dále

Fr. Weckebrodových »K irchengeschichte M áhrens«, rukopis 1
v olom oucké bibliotéce studijní).
A však tep rv e Robertu Sanciovi, k te rý zvolen b yl dne
4. června 1722., bylo dopřáno, ab y od předchůdců zbudovaný
chrám vyzdobil a okrášlil tou měrou, že ještě dnes, ač časem
m noho vzalo za své, žasnem e nad jeho krásou. H lavní o ltář
ozdoben byl skvostným svatostánkem , a zároveň postaveny
krásné v arhany. Podobně i jiné oltáře v kostele b y ly přiči
něním výtečného p reláta náležitě vyzdobeny.
Svého vrcholu a největšího lesku došla úcta P. M arie
na sv. K o p ečk u korunováním obrazu M atky Boží, jež se dělo
s velikým přepychem za velkolepých slavností r. 1 7 /^ za
o p a ta Norberta Umlaujfa. N a přím luvu tehdejšího knížeteb iskupa olom ouckého, k a rd in ála Volfganga hraběte Schrattenbacha, dostalo se svatyni dvé zlatých k o ru n ek , posvěcených
papežem , jimiž měl býti obraz Boží M atičky korunován. S lav
nost začala se dne 8. září za dozoru a rc h ite k ta a m alíře K arla
H arringra. (Viz str. 8.) Dílo »Enthronisticon Parthenion*, ]
které na pam átk u stoletého trvání chrám u a korunovace
M atky Boží v roku 1733. vyšlo v Olomouci u Frant. Ant.
Hirnle-ho, líčí podrobně průběh slavností a je vyzdobena
4 tabulem i, k te ré kreslil K a re l Jas. H arringer a ryl Ondřej
Jos. Schmutzer s vyobrazením kostela, m ilostného obrazu,
skvostných dekorací slavnostních a slávobran, k teré za do
zoru H arringrova v y stav ěn y b y ly při schodišti venku a při
úpatí hory.
Převorství svatokopecké bylo roku 1784. zároveň s k lá 
šterem na H radisku zrušeno, a při kostele zřízena fara. V roku
1846. v rácena b y la svatyně i s převorstvím zase řádu.
Um ělci, k teří byli při stavbě zam ěstnáni, uvádějí se na
182. stránce citovaného díla z r. 1679. tito :
1. Jan Jáchym Aigen, nar. v N orim berku, nyní měšťan
a zlatník v Olomouci. (Je otcem m alíře K a rla Aigena a p ro 
vedl též stříbrnické p ráce v k lášteře na H radisku. Viz v ěst
ník hist. sekce mor. slez. společnosti, 1884.)
2. U rozený, au g šp u rsk ý rodák, m alíř J a n Steger, k te rý
roku 1677. provedl v kopuli nové svatyně svatokopecké
um ělecky život a cnosti N ejblah. M atky Boží.
3. D a n iel West, zám ečnický to v ary š z V ratislavi, k te rý
přišel do Olomouce a súčastnil se rozličných prací při stavbě
nového chrám u.
4. M ichal Schuher, stolař ze Saska, k te rý roku 1679.
velmi vkusně provedl kazatelnu a jiné kostelní nářadí, oltáře,
kůrové lavice atd. (M alíř Chambrez podotýká ve svém častěji
zmíněném už spise, že zám ečnické p ráce v kostele a residenci na
sv. K opečku, jakož i zábradlí pochodí od jeho děda s m atčiny
strany.)
Cerroni uvádí ve svém díle »G eschichte der bildenden '
K ů n ste in M áhren und Schlesien« celou řadu um ělcův, k teří
zam ěstnáni byli při stavbě za op atů A lexia W o rstia a N o r
b e rta Želeckého. Mimo jiné praví také, že kníže-biskup olo
m oucký K a re l z L ichtenštejna propustil více um ělců, k teří
mu touž dobou opravovali residenci v Olomouci, ku stavbě
svatyně na sv. K opečku.
S tu k a té ry byli dle Cerroni-ho Vlaši O. Castelli, 1675.,
Dominico Gagino a Jan K a re l Borsa, r. 1677.; když p ak
Castelli zemřel 3. března 1679., tu dokončil p rý ještě během
roku 1679. om ítkovou práci Mattheo R eddi Contesso. P rá ce
stu k atérsk é stály 4764 zl., nečítaje v to deputát.
K len b u vym aloval p rý m ladý V lach Jakob N . . . dle
nák resů m alíře A. L ublinského, zároveň kanovníka kláštera
augustiniánského u Všech Svatých. D le téhož pram ene p o 
chodí p rý m alby v kopuli a fresky šesti pobočních k ap lí od
Jana Stegera. Cerroni jm enuje um ělce, kteří m alovali původní
obrazy oltářní, k teré kolem roku 1730. nahraženy b y ly jiným i
obrazy. A . Lublinský m aloval oltářní obraz v k ap li sv. P a v 
líny, k te rý zobrazuje »tři p a tro n y m ěsta Olomouce, sv. Vácslava, sv. M ořice a sv. Pavlínu*. Týž um ělec m aloval i oltářní
obraz sv. A ugustina, k te rý v roku 1730. přešel v m ajetek
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opatství Hradišťského. Oltářní obraz sv. Norberta je »výtvorem štětce urozeného malíře a kanovníka opatství Hradišť
ského, Dionysia Strausse*; umístěn byl na oltáři roku 1695.
dne 9. ledna. Oltářní obraz sv. Jáchyma dal malovati hrabě
J iř í Bedřich ze Salzburgu a Passova Janem Rottmayerem, obraz
sv. Andělů Strážců maloval nizozemský malíř Jan Nypoort
na útraty jednoho bratrstva olomouckého; tento obraz umístěn
byl na oltáři dne 21. srpna roku 1692.
Dále súčastnili se při stavbě chrámu a jeho výzdobě
tito umělci: olomoucký sochař František Z im vytesal allegorie
tří božských cností, které zdobí portál chrámu, sochy v prů
čelí, totiž: sv. Štěpána, Augustina, Norberta a Matku Boží
s Ježíškem, posléze 33 soch svátých a okrasy na dřívější
kazatelně; za posledně jmenovanou práci dostal 300 zl.
V letech 1723.— 1726. zbudován byl hlavní oltář Vlachy Ber
nardem Fossatim, A. Marnou, Baltazarem Fontánou a Vídeňanem Janem Hagenmúllerem. Ve Schweigelově »Pojednání
o výtvarných uměních na Moravě* praví se o Baltazaru
Fontanovi, že »upravil kostel na sv. Kopečku dle • dobrého
římského typu a vyzdobil pěknými oltáři. Sochy mistrovy
jsou mistrovskou imitací antickou*. (Cerroni, F. M. 436.) Za
kamenické práce na hlavním oltáři dostali Fossati a M am a
»kromě stravy pro sebe a své tovaryše 1200 zl., za sloupy,
podstavce a portály ku dveřím sakristie 320 zl.« Sloupy ze
sádrové imitace mramorové a ostatní práce mramorované zho
tovil vídeňský stukatér Jan Hagenmúller. Dostalo se mu za
práce na hlavním oltáři dle smlouvy ze dne 16. března 1723.
odměny 3800 zl. Fossati a M am a pokračovali v roku 1725.
v pracích na ostatních bočních oltářích; roku 1728. mramo
roval Hagenmúller oltář sv. Norberta a kazatelnu a dostal
3000 zl., roku 1730. dle smlouvy ze dne 14. února za ostatní
práce ve chrámě kromě stravy a denní mzdy ještě 3000 zl.
»a 25 dukátů douceur (zpropitného)«. V letech 1725.— 1730.
zhotovil Baltazar Fontana sochy pro hlavní oltář za 1200 zl.,
dále oltář v Marianské kapli za 450 zl. a několik štukových
prací v kopuli. Roku 1731. provedl týž umělec štukové
ozdoby na oltářích sv. Pavlíny a sv. Anděla Strážce za 300 zl.
Práce mramorové pro chrám tento provedl olomoucký k a 
meník Vdcslav Render za 400 zl.
Obrazy na bočních oltářích jsou od rozmanitých mistrův,
a sice oltářní obraz sv. Josefa od Tobiáše Bočka 1681., sv.
Augustina 1730. od Pa%)la Trogera, anděla Strážného a sv.
Pavlíny 1739. od téhož umělce. Kazatelna jest dílem bratří
Josefa a Antonína Michala Winierhalderů, 1731., dřevěná/
skulptura u varhan jest práce olomouckého sochaře Jana
Frant. Sturmera. J iř í Ant. Heinz, sochař v Unčově, štukoval
1731. štít na průčelí chrámovém, olomoucký sochař Sadler
okrášlil 1734. sakristii genii, a velmi dovedný Jan Schauberger
zhotovil 1735. pro tabernákl hlavního oltáře oba krásné anděly
a basrelief, představující Ukřižovaného s P. Marií a sv. Janem.
Z vlastního životopisu Jana K . Handke-ho poznáváme,
že tento malíř mnoho pracoval pro klášter na Hradisku a kostel
na sv. Kopečku. Místa, týkající se kostela, znějí:
1725. maloval jsem chodbu na sv. Kopečku, obrácenou
k jihu, se svým tovaryšem Leboltem z Freudenthalu ve Slezsku.
1727. maloval jsem s tovaryšem Janem Drechslerevi na
sv. Kopečku 2 oratoria, v kostele pak a refektáři kus stropu
barvou olejovou.
1731. opravoval jsem na sv. Kopečku starou freskovou
malbu a v rozích kupole čtyři části světa jsem namaloval.
Potom jsem udělal nový obraz pro oltář sv. Augustina.
I 733- maloval jsem dvanáct velkých obrazů pro velký
refektář na sv. Kopečku, pak rozmanité světce řádu premon
strátského a troje dvéře na zákazku za 300 zl.
1734. maloval jsem freskami schodiště na sv. Kopečku
s obrazy na stranách, pak sakristii a chodbu za 400 zl.
Jaké účastenství ve výzdobě kostela měl olomoucký
architekt a malíř Karel Harringer, nemohu ze svých pramenů
vyzvěděti; snad se neomezovaly jeho práce jen na slavnostní
okrasy ku stoleté památce založení kostela; neboť slavnostní
dekorace, kresby to Harringerovy, jež jsou v Enthronisticon Parthenion, jsou vzácné úkazy velkého nadání domácího architekta,
jehož jsme při popisu jesuitského kostela označili též jako

dovedného malíře. O architektovi, jenž řídil stavbu, ničeho se
z listin nedovídáme.
Dvojpatrová fasáda kostela na sv. Kopečku, mající mezi
věžemi plochý štít i spojující horní zed, jest svou uměleckou
výzdobou oproti velkému bohatství forem a materiálu uvnitř
neobyčejně jednoduchá. Stavitel spokojil se klidnými, velkými
čárami, jež jsou ve svém složení korunující okrasou vyšiny
sv. Kopecké. Vyniká však průčelí kostela vnitřní správností
a jasnou disposicí. Již slavnostní spis od roku 1732. vychvaluje
vnějšek kostela: »Vnější přední čásť kostela, nebo jak naši
němci praví, dvěma věžema ozdobená fasáda, ukazuje králov
skému hl. městu Olomouci a klášteru na Hradisku, jakož i všem
ctitelům Marianským odtud přicházejícím své veselé čelo
a ozdobný obličej.*
Schodiště před kostelem jest opatřeno železným zábradlím,
na němž kdysi stály obrazy svátých, jež maloval dle Cerroni-ho
Josef Winterhalder. Měděná rytina od J. Zeidlera z Unčova
má vyryty též tyto obrazy, jakož i rytina od Martina Engelbrechta, excud. Aug. Vind, v »prospektu sv. Kopečka v
Olomouci*.
Hlavní portál, k němuž vede 6 schodů, činí velký dojem.
Ozdobná brána vyznačuje se bohatě profilovaným obloukem
se šupinovitým ornamentem a závěsy, po stranách pak stojí
na vysokém podstavci po sloupu s korinthskými hlavicemi.
Ve cviklech obloukových jsou akanthusové úponky, které též
často přicházejí na městských portálech. Nad stočenou římsou
jsou po obou stranách závitky, a uprostřed pod štítem úsečkovitým jest tabule s nápisem. Portál zdobí 3 kamenné sochy,
představující tři božské cnosti, jež jsou upevněny na závitech
a ve vrcholu úsekovém. Nápis zní:
Ad Laudem et Gloriam ter Optimam Maximam
Beatae Mariae Virginis Elisabeth visitantis
honorem hanc sacram aedem a Rdsmo ac amplmo
Domino Alexio I. Abbate Gradicensi erectam
sub Regimine successoris ejus Rdmi Domini
Norberti Seletzkij de Pocenis consumatam
Revdmus a Celsisimus Princeps Dominus
Dominus Carolus Dei Gratia Episcopus
Olomuc. Dux S. R . I. Princeps Regise
Capellae et de Lichtenstein Comes ritu solemni consecravit. 1679.
Robertus Sancius Monasterii Gradicensis
Abbas integre exornavit.
Malebně konči popsaný portál kostela velkým výklenkovitým přístavkem, jenž se táhne až k římse a nad ní zakončen
jest úsekovitým štítem. Ve výklenku jest skulptura, představu
jící sv. Štěpána, patrona kláštera na Hradisku.
Architektura obrovských jónských pilířů ve fasádě hlavní
lodi omezuje se výhradně jen na vytvoření oken, plochu stěny
hladkou nechávajíc. Nad hlavní římsou zakončena jest štítem,
v němž stkví se jméno Mariino, obklopeno štukovanými oblaky
a hlavičkami andělskými. Nad štítem jest attický výstavek,
rozčleněný dorickými sloupy, a v ose kostela jest výklenek
polokruhovitý, velice ozdobný s postavou Madonninou. Účinnou
protiváhu mocně rozvinuté stavbě prostřední činí krásné věže.
Dokončeny byly roku 1679. Častěji zmíněný spis: Mons Praemonstratus praví o nich toto: »Dvě věže, jež se staví, budou
snad s pomocí Boží střechou a zvony opatřeny.* Věže mají
umělecky vytvořená přístřeší nad vchody a okny a v druhém
patře výklenky ozdobené sochami patriarchův a zakladatelů
řádu sv. Norberta a Augustina. Druhým poschodím věže jde
táž římsa jako stavbou střední. Třetí patro věží má věžní
hodiny a kulatě obloukovité okno a jest ubočeno rožními
sloupy. Věž zakončují dvě pěkně nakreslené vlašské střechy.
Allegorie tří božských cností na hlavním portálu, jakož i sochy
ve výklencích průčelí, z nichž největší jest 14 stop vysoká,
pracoval olomoucký sochař František Z im . Jsou pískovcové
a prodchnuty jsou značným krasocitem a vkusem jak formou
tak oděním.
V
jižní věži visí největší ze 4 zvonů, »Maria« nazvaný,
jenž jest přes 40 metr. centů těžký a byl zhotoven za opata

—
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Benedikta v letech 1714.-1721. V ševerni věži jsou zvony
»Josef«, »Joachim« a »Anna«. Prvý váží 20 metr. centů, druhé

—

K průčelí kostela pojí se po obou stranách uznáníhodné
stavby křídelní tak zv. residence, jež byly stavěny od zrnině-
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Obr. 3. K o ste l ua sv. K opečku. F ůdorys kostela, ochozu a kaple m arianské.

dva polovici. Tyto zvony dal uliti opat Norbert Zieletzky roku
1689.

ného opata a dokončeny roku 1684. Široké průčelí residence
jest rozděleno jonickými sloupy, na nich spočívá břevnoví;

—

mezi nimi jsou pěkně přikrytá okna přízemní a prvního po
schodí. Nad kulatým obloukem brány jest okrášlený štukem
příkrov. Na attice obou symmetrických křídel stojí na pod
stavcích sochy v nadživotní velikosti, jež představují 12 apo
štolů, k nim druží se na koncích sochy sv. Floriána a Sebastiána.
Jsou vesměs zhotoveny Josefem A. Winterhalderem.
Kupole, kterou převyšuje jen svítilna, zabírající celou
šířku podélnou domu, není pro velikost průčelí chrámového
a pro vysokou polohu kostela velmi šťastně nad střechu
vyvýšena; spočívá na osmistranné podpoře okny a lisenami
opatřené.
Půdorys kostela (obr. 3.) jest něco prostředního mezi
stavbou centrální a podélnou. Kostel není stavěn úplně dle
vzoru kostela Santa Maria Maggiore v Kímě (Wolny, Kirchl.
Topographie von Máhren, V., 19), nýbrž jest k ■ní počítána,
protože má tytéž privilegie a odpustky, jako známý kostel
římský. Vnitřní úpravě chrámové není možno odepříti uznání,
ježto jest provedena s velkým porozuměním; poměry kostela
jsou vhodně voleny a dekorativně jest s velkým přepychem
vypraven. Půdorys znázorňuje jednu lod se dvěma řadami
postranních kaplic, jež zevně zdají se býti prostými přístavky
k lodi, dále lod příčnou tak vysokou jako hlavní, i rovněž
tak vysoký presbytář, jejž uzavírají tři strany osmiúhelníkové.
K aple jsou pokryty obyčejnými střechami, které jsou při
pojeny k hlavní lodi pode dvěma většími okny postranními.
Stropy horních pater tvoří válce s přehybkam i; spočí
vají na pilířích s pěknými korinthisujícími dvojsloupy. Po
stranní kaple mají dílem ploché kruhovité, dílem elliptické
kupolovité klenutí. Pilíře lodi jsou spojeny se zdmi kaplic,
v nichž vytesány byly čtyřúhelné průchody. Nad křížením
zdvíhá se šestiboká kupola, jejíž vnitřek jest rozčleněn moc
nými jonickými sloupy; v mezisloupí střídají se obrazy s bo
hatými rámy a vysoká kružci končící okna.
Všechna klenutí jsou pokryta přebohatými malbami ;
archivolty a obloukové cvikly arkád, všechny články, zvláště
římsoví, jsou přeplněny plastickými okrasami. Na obrazích,
rámech a závitech jest snad toho dobrého trochu mnoho, přece
však dovedla fantasie tvořících umělců zvláště vzletně konci
povali a celku vtisknouti ráz veselé krásy.
Předesýláme popisu okras a maleb ještě údaje rozměrů
chrám u:
Délka kostela obnáší
.
.
*
.
.
55
z toho připadá na p ř e d s í ň ................................... 4'7
» »
»
» lod podélnou
. . . .
34 w,
» »
»
» presbytář .
.
.
.
.
\y 2 m,
vzdálenost mezi p i l í ř i ............................................g'8 m,
»
bočních kaplic
.
.
.
.
.
4-4 m,
strana křížení se
.
.
.
.
.
.
.
io‘4 m.
Stůjtež zde některá karakteristická místa z obšírného
popisu kostela ze spisu vMons Praemonstratus*.
»Vnitřní lesk kostela udělaný rukou vlašských okrášlovačů zdí, a jak německých tak vlašských malířů nemůže dle
.zásluhy býti vylíčen a může jen slabo čtenáři býti vykreslen.«
Kniha vzpomíná jen (str. 108.—112.) inkoustovou barvou
tušovaných stínů, a sice ta k to :
»Tento kostel, cihlovou střechou opatřený, s krásnou
kupolí, 6 sáhů a 2 střevíce širokou, jakož i okny v ní ozdo
bený, jest zvýší i s kupolí 20 sáhů. Pak se čítá od kvádrové
kamenné podlahy až k římse 7, od římsy až ku klenutí
chrámovému 3, a od tohoto až k vrcholu kupoly, kde jest
zavěšen dřevěný a pozlacený Duch sv., 10 sáhů.
Celá vnitřní ústava kostela jest nejen v báni, nýbrž i na
všech oltářích a jejich zděch vyplněna prací stukatérskou a
malbami, tak že se zdá, že má něco společného s oním chrá
mem Zorobábelovým, jejž Israelité z rozkazu svého vůdce
Judy zlatými věnečky a štítky ozdobili. Neboť na celém kle
nutí nevidíme nic jiného, leč gypsové ozdůbky a po stěnách
rozvěšené štítky, jež svými obrazy znázorňují chválu, život,
cnosť, vznešené tajemství nejsvětější Matky Boží. Klenutí
v chóru jest okrášleno nově vymyšlenými zobrazeními lauretanské litanie.'V báni pak, v niž lze po pavlači dřevěné a od
malíře mramorované natřené kolem do kola choditi, lze spatřiti znázorněné Salvě Regina, t. j. přemilé pozdravení Panny
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Marie na pozlacených štukových polích, zobrazené umělecky
malovanými osobami ze Starého Zákona. Podobné obrazy,
k větší cti a chvále přeblahoslavené Panny od zbožných srdcí
smyšlené a od dobrých malířů provedené, lze na celém dol
ním klenutí jakož i v bočních kaplích s potěšením spatřiti.*
Vnitřní výzdoba kostela jest vskutku skvostná práce
štuková a skýtá nám karakteristický obraz rozmařilých a
těžkých ozdob štukových z konce XVII. století. Korintské
sloupy z hladkého mramoru mají pěkně pracované a bohatě
zlacené hlavice, nad nimiž římsa jest zahnuta a drží na sobě
pěkné genie. Vrys hlavní římsy jest ozdoben v různých štíto
vých podobách větvemi palmovými, pásy pak a klenutí těž
kými tabulemi, guirlandami a plody, rámy a úponkami. Ná
měty kolínek římsových nesou andílci na spůsob Herma vý
tečně modellovaní. Stropy lodi, presbytáře a předsíně jsou
rozděleny na nestejné plochy širokými pasy; tyto plochy
jsou okrášleny množstvím architektonických drobnůstek: tabul
kami, stříškami, mušlemi a ornamenty. Všude pozorujeme
účinné barvy a bohaté pozlacení, světj běloskvoucích postav
a reliefů, u všech obrazů nesčíslné pásky s dlouhými nápisy.
Do pozlacených štukových polí v báni maloval Jan
Steger »Zdrávas Královno*, přejav postavy ze Starého Zá
kona, a to Rebeku, Sáru a Judith i s příslušnými texty. Od
téhož umělce jsou též fresky ve čtyřech cviklech báně, jež
znázorňují čtyři úhly světa s těmito nápisy: u Afriky: »Da
salutis remedia,« u Ameriky: »Da gratiarum munera,* u Asie:
»Da virtutis incendia« a u Evropy: »Da verse pacis munera«.
Tyto fresky byly Janem K. Handliem opraveny a 1727.
jakož i roku 1858. obnoveny, kteréžto opravy jsou velmi zře
telný a nápadný. Též stropní a nástěnné obrazy v šesti kaplicích byly v nové době nepodařeně přemalovány, ba ně
které byly pokostem natřeny. Fresky Stegerovy v báni udržely
se bez porušení, majíce dosud živý kolorit. Méně zachovány
a vybledlé jsou barvy na klenutí hlavní lodi a presbytáře,
z nichž prvé znázorňují symbolicky lauretanskou litanii, druhé
obrazy Matky Boží.
Těžké massy pilířů báně jsou oživeny grandiosními vý
klenky se sochami evangelistů v nadživotní velikosti. Krásná
zábradlí železná u spodku pilířů báňových poutají velice slo
ženým úponkovitým propletením. Pod sochou evangelisty
sv. Matouše jest kazatelna, nemající desky odrazové nahoře;
na zadní stěně jsou polychromované a pozlacené (záclony)
opony. Na kazatelně jsou symboly čtyř evangelistů a tři
basreliefy, a sice: >Kristus vypravuje podobenství o roz
sévači,« »Pavel a Norbert káží lidu,« »Antonín káže rybám.«
Dle Cerroni-ho byla tato kazatelna zhotovena od bratří Josefa
a Antonína Winterhalderů roku 1731. K nádherné výzdobě
a bohaté polychromii kostela pěkně se hodí též oltáře, jež
vesměs vynikají bohatou dekorací. Zvláště na malebně uspo
řádaném hlavním oltáři užito bylo všech prostředků nejúčin
nějšího barokového půvabu, postavení sloupů, oblak, opon,
vznášejících se postav, závitů a váz k výzdobě. Oltář dosa
huje až ku klenutí presbytáře a zaujímá zadní stěnu jeho
úplně; jest skoro celý z ušlechtilého materiálu a mnohobarev
ného mramoru, mnoho zlata a ornamentů zvyšují vládnoucí
barvitost, tak že celkový dojem jest vznešený a skvostný. Po
obou stranách jsou dva vysoké, korintské sloupy s pozlace
nými hlavicemi a podkladky; nad sloupy zdvíhá se mocný
oblouk, v jehož zobloučení jest velká skulptura Boha Otce ve
zlaté slavozáři. Celek korunuje štít, vyplněný oblaky a řadami
andělů. Od této architektonické stavby odděleně stojí po
jednom sloupu na každé straně se zahnutým břevnovím;
v mezisloupí stojí sv. Norbert a sv. Augustin. Oltářní obraz
»Navštívení P. Marie*, který jest ve vyřezávaném rámu, jest
malován od Jana Spilnbergera. Kolorit obrazu jest sice temný,
lze však proto přece dobře poznati původní ráz jeho, kom
posice obrazu zajisté s milými postavami Panny Marie a
sv. Alžběty velmi jest účinná.
Před skvostnou stavbou jest mramorový stůl oltářní, na
něm pak jest vysoký svatostánek s pozlacenými sloupy a
s baldachínem, ověšeným záclonami, který drží dva andělé.
Celek jest v paprskové gloriole, v níž drží dva geniové
milostný obraz v rámci. Tento obraz jest pokryt mnohými
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votivným i d ary a proto není sk u lp tu ra vid iteln á; jest prý dle festonů, skupin andělů atd. jak o v protější čá sti; střed
Tomáše Grogera (»K urzgefasste G eschichte des W allfahrts- zdobí freskový o b raz: »Cesta M ariina do chrám u.* V k ap li
ortes »H eiliger B erg«, Olmůtz 1832*) z kam enné desky vedle příční lodi jest oltář sv. N orberta se Zachovalým o b ra 
36 • 8 centim etrů vysoké a 15 • 8 centim etrů široké. V knize zem, na stěnách p a k a stropě jsou fresky ze života zakladatele
•»Mons Praemonstratus* nalézám e na str. 83. tento popis sk u lp  řádu prem onstrátského. Za ní jest k ap le s oltářem sv. P avlíny.
tu ry : » V lastní popis milostného obrazu na sv. Kopečku.* Celý P rvní k a p le u vchodu kostela na pravé straně, k te rá jest
obraz, k te rý zdá se b ýti vytesán na kam enné desce od zku m ram orem dlážděná a zvláštní štu k atu ro u a m albam i ozdo
šeného um ělce pro svou slušnou proporci, jest 1 stopu a bena, stojí i s oltářem na tom místě, kde dříve stál p rv ý k o 
2 palce dlouhý a půl sto p y široký. Pozadí jest b arv y nebe- stelíček vystavěný Janem A ndrysskem , v němž uctíván b yl
sové se zlatým i hvězdičkam i a z ohvězděného nebe vyzařuje m ilostný obraz od roku 1632.— 1677. (Mons P raem o n stratu s
m ilostný měsíc M aria. Co se tý k á podoby obrazu, podobá se str. 110.) čtem e p a k dále o této kapli ve přídavcích F. L autzkyho
spíše obličejem cnostné a vznešené m atróně, nežli obličeji vše- k dějinám Olom ouce: »N epředstížné vzpom ínky o historii
ctěné p an n y a jest na pohled m ilostná a roztom ilá. H lava m ěsta Olomouce od Josefa z W alchenheim u« (rukopis pochází
jest ozdobena zlatým i vlasy nad čelem řádně rozděleným i a z roku 1746. a jest v m ěstském archivu): »01tá ř sv. P a u 
na obě ram ena splývajícími. Je st p a k trochu na pravou líny dal m agistrát svým nákladem postaviti a daroval též
stran u k Ježíškovi nakloněna. Celé tělo nejblahoslavenější stříbrnou lam pu se jm ény starších.« O ltářní obraz jest též od
P a n n y p řik rý v á dlouhý od ram en až k nohám splývající š a t ; Pavla Trogera. le n to obraz jakož i zm íněné obrazy Trokab átec M arie jako M atky krásného m ilování jest červený. g ero v y sv. A ugustina a A nděla S trážného mají velmi
V levé ruce drží m ocná o ch ránkyně nezdravé ovoce. Milé jasnou b arvu a přirozenou, živou komposici. V obou kaplích
Jezulátko na pravém ram eni své nejmilejší M atky ukazuje pod věžmi jsou menší oltáře m alovány Hanákem, a s ic e :
pravou ručkou na nešťastný plod strom ový, levým p ak
»K ristu s na knži« a >Snětí s k říže.« O brazy jsou m éně cen
ram énkem svou nej milejší R o d ičk u objímá.
nými pracem i olom ouckého m alíře a b y ly již často um yty
Připom ínám e ještě dveří u hlavního oltáře s pěkným i a o p ra v o v á n y ; stíny jsou tupé, barva tělová jest špinavě hnědá.
dřevěným i reliéfy. V hořejším pravoúhlém poli dveří na pravé Ú plného účinku dojmového bylo dosaženo m alebným p o sta
stran ě »A brahám obětuje Isáka«, v dolním poli stojí »Melchi- vením varhan s úplnou dekorací. B o h atá polychrom ie a po
sedech«. N a dveřích na levé stran ě nahoře jest zobrazena zlacení doplňují celkový dojem tohoto skvostného díla, které
»Oběť K ain o v a a A belova«, dole p a k »Oběť Noemova®.
bylo roku 1730. započato brněnským m istrem Davidem Siebrem
Pod čtyřm i oratoriem i v p resb y táři jsou p řip ev n ěn y v a dokončeno roku 1732. Antonínem Richterem. O krasy těchto
dřevěných ohnutých rám ech kovové reliefy, k teré výtečně varhan, andělé, znaky klaštera a festony zhotovil roku 1722.
podávají historii m ilostného obrazu. Připom ínají ve svém p ro  olom oucký sochař Jan Sturm er za 550 zl.
vedení reliefy z kostela vojenského, k teré b y ly zhotoveny
H rad isk y prem onstrátsky opat Benedikt Bonisch (1714.—
obratným olom ouckým zlatníkem Wolfgangem Rossmaierem.
1721.) vystavěl za kostelem k východu obrácenou ozdobnou
Mimo hlavní o ltář jest v kostele ještě 8 bočních b a ro  kapli M arianskou, k te rá jest zobrazena na obr. V. P ůdorys
kových o ltá řů ; sochařska výzdoba jest na všech p ře b o h a ta ; této k ap le jest osm istěnný zšíří 1r 6 m a dlouhý 17 7 m. Jest
arc h ite k tu ra k o ste la a ok rasy o ltářů ta k spolu harm onují, že to velká síň, p řik ry tá elliptickou bání, jejíž stěny rozděleny
se zdá, jak o b y b y ly dílem téhož architekta. Cerroni udává jsou korintským i sloupy. V m ezisloupí na straně oltářní jsou
jm éna um ělců, k teří m alovali oltářní obrazy.
velke sochy a nad těm ito ovální okna. V edle hlavního vchodu
U k azatelny v příční lodi stojí velký o ltář sv. Josefa. p a k jsou velká okna, jež mají ve vrchu ostré oblouky. Na
N a něm odpočívají též tělesné po zů statk y sv. L iberáta, jež báni jest jen jediný velký freskový obraz, k te rý jest karak tedaroval sv. Otec B en ed ik t X IV . T echnicky správ n ý obraz ristikou m alířské techniky Handkeovy. N ade dveřm i jest tabule
oltářní připisuje Cerroni Tobiáši Bočkovi. (Dle T schischka p r a  s nápisem : »Prophetee praedixerunt Nasci salvatorem de Vircoval T. Bock, m alíř z K onstanze, kolem roku 1640. ve Vídni. gine M aria.« N aklad na tuto kapli obnáší 12.000 z l.; štu k o 
O ltářní obraz hlavního oltáře v dom ě sv. Š těp án a ve V ídni, vaný velký o ltá ř od Baltazara Fontány stál 450 zl, (Cerroni).
zobrazující kam enování sv. Š těpána, jest od téhož malíře. V nějšek k a p le s pravidelnou bání jeví oblíbené okrasy vyso
Srovn. »Alt- und N eu-W ien« od K a rla W eisse, ve V ídni kých sloupů se zahnutým řím sovím a attik u , ozdobenou p ě k 
1865, str. 71.) R ozdělení stropu výkladkam i a anděly zaslu ným i andílky.
huje pozornosti. P ravoúhlým vchodem od tohoto oltáře vejde
K u kapli M arianské přiléhají na obou stranách oratoria,
se do kaple, ve k teré zdobí o ltá ř obraz sv. A ugustina, m alo v nichž končí k ry tá chodba z kostela do kaple. U prostřed
vaný Pavlem Trogerem roku 1730. V edle této k a p le stojí p o  prostoru mezi těm ito obloukovitým i chodbam i stojí velká
dobně dekorovaná k ap le sv. A nděla Strážného. O ltářní obraz
kam enná socha sv. N orberta, vytesaná od Josefa Antonína
m aloval týž m alíř roku 1738. V též architektonické obrubě,
W interhaldera roku 1753. Toť vzletné dílo velmi živé a vhodné
ja k o ltář sv. Josefa, jest též o ltář protější sv. J o a c h im a ; oltářní pro uzavřený prostor, kteréž ukazuje téhož dekorativného
obraz jest od um ělce Francesco de Neve roku 1679. Čistěním ducha, jak o m nohé sk u lp tu ry uchované v Olomouci, o nichž
ztratilo veškeré lazurové barvy. D le Naglerova »K ůnstler- později budem e m luviti. N a trojúhelném podkladu stojí vysoký
Lexikon* 10. sv., str. 213. r\aixoČL\\ se František de Neve \ Kx\t
podstavec, ozdobený závity pro sochu zakladatele řádu p re 
w erpách roku 1627., vzdělal se zvláště studiem R u b e n sa a m onstrátského, níže p ak klečí na konsolovitých výběžcích dva
van D ycka. V edle pěkného oltáře stojí zdobná křtitelnice svati téhož ř á d u ; na stěnách podstavce jsou reliefy ze života
s řezbam i. S trop teto časti lodi- příční zdobí tatáž ú p rav a sv. N orberta.

B. BÝVALÉ K L Á ŠT E R Y .
1. K L Á Š T E R H E A D I S K O U O L O M O U C E .
NYNÍ C. A K. VOJENSKÁ NEMOCNICE.
(SROVN. OBR. VI., X I., X III., X IV .)

Před hradbami olomouckými, as půl hodiny severně na
Opat Řehoř II. obehnal klášter vysokou a pevnou zdí
pahorku mírném, pod nímž Morava proudí, stojí pyšně památka a postavil znovu celý kostel i s věží. Roku 1461. byl klášter
stavitelská, jež vzdorujíc dobám mnohým svědčí o umění opět postaven. R oku 1642. vpadli do Moravy Švédové a klášter
a dalekosáhlém úmyslu stavitelův. Jest to bývalý ústav pre Hradiský opět oloupen a ohněm zničen, duchovenstvo rozmonstrátský Klášter Hradisko. Zaujímá mezi stavbami ve slohu utíkalo se na všechny strany a žili pak pod třemi v Brně
barokovém přední místo a jest pozoruhodný nejen co se týče bydlícími opaty. Roku 1649. P° uzavření míru dal se opět
umění, ale i dějin. Svému vlastnímu účelu odcizen, jest nyní opat Bedřich Schimal do stavění kláštera a roku 1653. byli
nemocnicí vojenskou. Než i v nynějším stavu zajímá navště- konečně po uletém vyhnanství bratři uvedeni do kláštera.
vovatele pro mnohou příčinu.
Ale klášter a kostel, jak je ted vidíme, postavil teprve
Krásné opatství Hradisko, stálé sídlo věd a umění, mělo opat Tomáš Olšanský a nástupce Alexius Worstius a Norbert
mnoho pilných chronistů. Znamenité ceny jest chronika, dva Zielecký rytíř z Počenic. Základní kámen k stavbě chrámu
folio svazky, již založil hradiský profess Jan Tetzel začátkem položen dne 8. května 1659. a stavba tak rychle pokračovala,
17. století.
že již 11. prosince 1661. tam služby Boží byly odbývány.
Hradiský profess Michal Siebenaicher upravil dle archivu Tento chrám rozšířil roku 1673. opat Worstius, vystaviv pro
klášterního, dle starého rukopisu Tetzelova a jiných domácích storné presbyterium, jež vymaloval augustinián P. Antonín
dějepisců, obzvláště Kosmasa, Aenedše Sylvia, Hájka a jin. Lubhnský; obrazy freskové a většinu obrazů na oltářích
roku 1674. dějiny kláštera, a to incl. až po 39. opata Pavla rovněž maloval tentýž umělec.
z Grúnwaldů ( f 1593.). Neznámý řeholník pokračoval v annáZa téhož opata začato, a to 13. května 1679., se stavbou
lech od roku 1730.—1737.; ukončeny jsou však roku 1741. nového východního křídla konventní budovy; stavitelem jme
t. posledním prelátem Václavíkem, jenž viděl zrušení kláštera. nuje Cerroniův rukopis Jana Decheta z Olomouce. Smrtí opata
(V Cerroni-ho sbírce.)
byla však stavba přerušena až do roku 1686. V měsíci dubnu
Zprávy z dějin kláštera, jež následují, jsou čerpány z těchto téhož roku odevzdal novězvolený opat Norbert Zielecký zednic
pram enů: Filip Friebek, Kirkému mistrovi z Kroměříže,
chen- und Klostergeschichte,
Matyáši Partschovi, pokra
vyd. Weckebrodem, 1814.;
čování ve stavbě. Když však
d'Elvert, Das Kloster Hracech zednický v Olomouci
disch in neuererZeit, Notizenprelátovi stavbu chtěl pře
blatt der histor. Section der
kazit!, obrátil se hodnostář
k. k. Gesellschaft fůr Ackerna magistrát dopisem ze dne
bau u. s. w., 1859, čís. 2.;
25. dubna 1686., by překazil
P. G.
KirchlicheToponepřátelské úmysly měst
graphie von Máhren, I. sva
ských mistrů zednických, jež
zek. Dále rukopisy CĚrroniovy
chovají ke stavbě, kterou
a F. Lautzky-ho, a konečně
přece arcibiskupský zednický
rukopis, jenž se nachází v
mistr vede. Než zdá se, že
nemocnici vojenské, jehož
prosby nebylo dbáno, neboť
první díl napsal první vojen
i císaři Leopoldu bylo naposký kaplan na Hradisku,
ručiti dopisem ze dne 27. čer
Augustin Landt, roku 1839.,
vna 1686., aby se prelátovi
ponejvíce dle udání Weckeve stavbě nepřekáželo. (Ruko
brodových, druhý díl jeho ná
pis v městsk. arch.). Roku
Obr. 4. Klášter Hradisko.
stupce a II. kaplan vojenský,
1688. pracoval olomoucký kaPohled od opevnění poblíže H ra d isk éh o výpadu.
Theodor Lohrer, roku 1842.
menář Václav Schiiller pro
Kratší pojednání o klášteře najdeme v časopisu Moravia z klášter. Roku 1694. pokračoval ve stavbě dle smlouvy ze dne
roku 1845. a 1878., také v K. Gutzkowě »Unterhaltungen am 14. dubna olomoucký zednický mistr Adam Glóckl; ale již
háuslichen Herde«, 1854.
roku 1699. postoupil na jeho místo brněnský mistr zednický
Přecházíme dobu, kdy klášter tu ještě nestál, kdy, jak Jan Mathis.
praví pověsť, na kopečku, kde nyní Hradiská vojenská ne
Vlastní budova klášterní má dosud základní kámen
s
nápisem:
mocnice se rozkládá, vypínal se chrám slovanské Venuše
(Krásopaní).
Anno MDCLXXXVI
Klášter dostal prý jméno od tehdejšího zámečku (H ra
Die 26. Junii
diště), jejž moravský vévoda Břetislav tu vystavil okolo
Lapis fundamentalis
roku 1030. Syn jeho, Otto /., vévoda olomoucký, proměnil
Pro noviter aedificando
zámeček Hradiště v klášter ke cti sv. Štěpána, a řeholnici
Monasterio Gradicensi
sv. Benedikta se tam roku 1078. usadili. Nebylo jim však
Positus est
přáno, dlouho tu bydliti, hned Otto III., vévoda moravský,
Sub regimine
usadil tam zapudiv Benediktiny Premonstráty z českého kláštera
Rmi perillustris et amplmi
na Strahově.
Dni Dni
R oku 1161. zničili Poláci pod Soběslavem tento klášter,
Norberti Zieletzky De Poczenitz
a roku 1241. padl opět Mongolům v oběť. Od roku 1241. až
LI. Abbatis
1429. panoval mír a pokoj v klášteře, knížata obohacovala
Gradic. Ord. Praem.
klášter, že brzy se panství jeho daleko rozšířilo a moc vzrostla.
Veliký opat Norbert začal mimo klášter stavěti roku 1697.
Za válek husitských zažili řeholnici opět smutných d n ů : roku také 130 3' dlouhou a 50 3' širokou knihovnu, jež, jak kronika
1432. vypálili Taborité klášter a úplně ho rozbořili, že řehol- praví, »se třpytila jen mramorem, zlatém a obrazy, a více se
níkům bylo u Minoritů v Olomouci hledati přístřeší.
podobala kostelu.* Stavbu knihovny provedli oba posledně

jmenovaní stavitelé. Pro mnohé překážky byla však stavba
teprv roku 1705. ukončena; ale tak špatné byla provedena,
že klenutí jsouc na spadnutí musilo býti odnešeno roku
1705. Práce znamenitého stukatéra Balthasara Fontány a ital
ského mistra Monti. byly při tom však poněkud porušeny.
Nové upravený strop maloval profess kláštera Dionysius
Straufi. Podstavce a zábradlí z čelechovického mramoru po
cházejí z dílny Ondřeje Allio, sochaře z Kroměříže.
R oku 1692. v měsíci září maloval Jan Nypoort strop
širokých schodů v klášteře, Balthasar Fontana štukoval tento
strop. Z dílny Mich. Mandika pocházejí dva andělé na scho
dech, 6' vysoké sochy, a 7 poprsí, 2' 9" vysoké. (Cerroni praví,
že tento umělec pocházel ze Gdanska a usadil se v Tovačově.
Našli jsme však v městském archivu v Olomouci spis, podepsaný i>Mich(iel Mandik, Bildhauer und Stuckator, m itbůrger
zu Znaim«, v něm prosí m agistrát »o světnici, by započatý
obraz dokončil*. (Tímto obrazem míní H erkulovou studni na
Horním náměstí.)
R oku 1695. byla letní síně konventní zahrady od člena
kláštera P. Dio?iysia Straufie in fresco malována.. Tentýž umělec
ozdobil freskou roku 1700. nově vystavenou klášterní lékárnu.
R oku 1704. ke konci měsíce září ukončil Balth. Fontana práce
stukaterské v knihovní a Innocenc M onti nakreslil v oblých
výklencích proroky s jich odznaky za 300 zl.
R oku 1705. postavil Christian Oed, mistr zednický
v Olomouci, velikou věži, jež dle líčení A. Schweigla »svým
provedením a nákladem (30.000 zl.) vynikala a 4 zvučnými
zvony okrášlena byla*. Stavba byla provedena dle náčrtku
»dvorního architekta* Martinelli-ho, jejž roku 1701. Norbert
Zielecký z Vídně na K lášterní H radisko povolal, by dokončil
stavbu kláštera, obzvláště aby uspořádal novou stavbu opatství*.
(Cerroni, Geschichte der bildénden K ůnste in Máhren.)
K ostel klášterní byl už malován roku 1710. od znojem
ského Jana Fissé za 2000 zl. Augustin Thomasberger obdržel
téhož roku za práci sochařskou 360 zl. a roku 1717. za dva
veliké anděly i se znaky kláštera a za okrasy na varhanech
140 zl.
R oku 1722. ukončil sochař Jan Sturmer práce své pro
varhany a dostal za to 550 zl. Od zrušení kláštera jsou tyto
krásné varhany ve farním kostele sv. Michala v Olomouci.
(Viz str. 12.) R oku 1723. okrášlil tentýž umělec novou kaza
telnu ; stolář Gallé z Olomouce obstaral práci stolářskou
a malíř Jan F ilip Hiiher štafirování.
R oku 1726., 16. května, položen jest základní kámen ku
vzácné stavbě prelatury od opata Roberta Sancia, jenž stavbu
provedl dle náčrtku vídeňského dvorního architekta M artinelli
»od kaple sv. Štěpána až k veliké dvoraně*. Robert Sancius
zemřel roku 1732. Nástupce jeho, Norbert Umlauf, převzal
a dokončil stavbu roku 1739. Stavitelem v jmenované době
jmenuje Cerroni-ho rukopis K arla Regnu. Zednický tovaryš
téhož jména byl roku 1731. majitelem domu č. 23. na nynější
ulici F rantiška Josefa. Tovaryše zednické často vidíme v měst
ských annálech Natherových pány domů; takoví měli důležité
rozkazy pod dohlídkou mistra nějakého.
R oku 1727. zhotovil Ant. Ricca, podporován jsa Balth.
Fontánou, ozdoby štukové v několika světnicích prvního po
schodí prelatury, jež pak roku 1728. olomoucký malíř Jan
K r iš to f Handke freskovými malbami ozdobil, za čež dostal od
preláta Sancia 500 zl. (Životopis Handke-ův.)
Část prelatury směrem k městu se skvostným sálem
a kapli prelatury obrácenou k východu stavěl rovněž dle
plánů Martinelli-ho olomoucký zednický mistr Wolfgang Reich.
D otyčná smlouva byla uzavřena 8. února 1730. a stavba měla
býti do tří let hotova. Musil již téhož roku hodně ve stavbě
pokročili, poněvadž ještě téhož roku maloval František Hoffmann, tovaryš Handke-ův, dosud poznatelné fresky v pásmech
štítových budovy prelátské. (Životopis Handkeův.) Pro tuto
část prelatury pracoval roku 1730. Josef Winterhalder, tovaryš
u vdovy po zemř. sochaři Jan u Sturmerovi, velký znak klá
šterní, 10' dlouhý, a pak 6 allegorických soch, které jsou
umístěny na schodišti; víry, naděje, lásky, mírnosti, síly a
střídmosti, každou 8' vysokou, za 50 zl. Téhož roku dokončil
Václav Render, kam eník v Olomouci, práce pro dva oltáře

sv. V iktora a Josefa v klášterním kostele, začež dle úmluvy
ze dne 20. července 1729. dostal 500 zl.; F ilip Hiiber okrášloval
v nové prelatuře a Balthazar Fontana štukoval v sakristii.
R oku 1731. zhotovil J iří Antonín Hemtz, sochař v TJnčově, čtyři sochy z moletínského kamene pro hlavní vchod
prelatury, a sice čtvero ročních počasí, každou bez podstavce
10' vysokou; dostal za tuto práci 160 zl. se stravou. Antonín
Tassi maloval architekturu ve velkém sále prelátském a ob
držel se stravou »deset dukátů diškrece a 1200 zl.« Od Pavla
Trogera pochází skvostný stropní obraz tohoto sálu: »Horní
kazam Kristovo* a »Nasycení 5000 lidí*; dostal za tuto obrov
skou malbu freskovou i za ostatní výjevy ze života K ristova
1200 zl. se stravou a s 25 dukáty zpropitného. Jan Fíagenmiiller vykonal práce z mramoru v prelátním sále, okrasy
trámů, hlavic, ozdobu sloupů, reliefy atd. a obdržel mimo
zpropitné ještě 1700 zl., za kam na pak a hlavní vchod do
sálu 80 zl.
R oku 1732. maloval brněnský maXii František Etgens ve
velkém letním sále fresky na stropě, dále stropy ve dvou
pohostinských pokojích prelatury za 100 zl., strop v kostele
sv. Štěpána za 500 zl. Josef Winterhalder zhotovil se svým
bratrem Antonínem 6 zmíněných kamenných podstavců allegorií cností, pak pro hlavní schody umělecké genie, držící
svítilny a 10 váz na zábradlí za 330 zl.
Olomoucky malíř a architekt K arel H arnnger maloval
roku 1733* Pro kostel klášterní několik oltářních obrazů za
400 zl., pak fresky v jídelně za 200 zl.
R oku 1736. opatřil Jan Hagenmúller pro kapli sv. Ště
pána štukované mramorové sloupy a některé jiné architekto
nické drobnůstky. Teprve roku 1737. byla započata stavba
věže na rohu od m ěsta; báňovitý strop prelátního pokoje
v této věži byl pomalován freskami od Daniela Grana roku
spise Handke-ově čteme o tom toto: »Roku 1739.
vymaloval pan Daniel Legran fresky na rondelle, jiný pak
malíř jmenem W ydon pomaloval v této rondelle arch itek tu ru ;
oba byli z Vídně.*
R oku 1740. byla postavena na dvoře prelatury velká
kašně s 8 stop vysokými postavami Saturna, Gedeona a Sam
sona, jež vytesal Josef Winterhalder. R oku 1743. maloval
Pavel Troger dva oltářní obrazy a roku 1747. Daniel Gran
11 velkých obrazů: 7 svátostí a 4 evangelisty pro prelaturu.
I poslední prelát na K lášteře Hradisku, Ferdinand Waclawík, hleděl klášter vyzdobiti. R oku 1750. dal za příčinou
6oo-leteho jubilea založení kláštera vystaviti refektář a pod
vedením sochaře Josefa Wmterhaldera ozdobiti. R ok na to
malovali Michael Angelo Unterberger a K ristián Braná mnoho
obrazů pro novou stavbu.
Mimo dříve vzpomenuté fresky pro severovýchodní část
nové prelatury dodal olomoucký malíř Jan Ch. Handke ještě
mnohé práce klášteru, jež chceme chronologicky slovy vlast
ního životopisu na konci uvésti.
R oku 1736. pracoval jsem z rozkazu nejmilostivějšího
Jeho Důstojnosti a Milosti p. N orberta Umblauffa, preláta
v klášteře hradiském, velký obraz pro kostel sv. Štěpána za
300 zl.
R oku 1737. na žádost Jeho Důstojnosti pana N orberta
Umblauffa vymaloval jsem olejovými barvami jídelnu a sál, pak
bjyt pana preláta, pak síň pro archiv a zadní pokoj. V jídelně
jsem maloval podobizny nejvznešenějších prelátů v životní
velikosti a byl jsem s tím roku 1739. hotov; za tyto malby
dostal jsem 2400 zl.
R oku 1738. měl jsem v klášteře Hradiském za pana
preláta N orberta Umblauffa v nové prelatuře mnoho pokojů
pomalovati i domácí kapli.
Poněvadž preláti byli ad residentiam loci zavázáni, není
divu, že se snažili o skvělou výzdobu svého sídla a za tou
příčinou zaměstnávali mnohé a značné umělce. S tarý lesk
ovšem dávno zmizel a jen nádherný kdysi prelátní sál, knihovna
a několik pokojů, zvláště pak krásná jídelna, vymalovaná
Danielem Granem, dávají svědectví o dřívějším bohatství
vnitřní výzdoby.
Dávno již klášter H radiský původnímu svému účelu ne
slouží. 18. srpna 1784. předčítal císařský komisař, gubernialní
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K lášter stojí na rozlehlém, skoro čtvercovém kusu půdy,
délky jižního a severního průčelí obnášejí bez _vyčnívajících
pavillonů 98 • 5 metrů, délka východního a západního průčelí
114 metrů. Přes tyto rozsáhlé rozměry ovládá půdorys svou
jasnou disposicí a účelným uspořádáním veškerý prostor.
Aleje starých mocných lip vede ku hlavní b rá n ě ; v právo
rozkládají se obsáhlé stavby, přímá pořadí staveb jedno
duchých a důkladných, — kdysi stáje pro 60 bílých andalusských koní prelátských, — jakož i hospodářská stavení
bývalého kláštera. K těmto pojí se velké zahrady kdysi po
merančové a rozlehlá dle francouzského vkusu upravená za
hrada s allegorickými kamennými postavami a vodotryskem.
Jen vchody zahradní s bídnými pozůstatky staré figurální

rada na Moravě, svob. pán ze Schwanenberku, na sv. K o
pečku na smrť nemocnému prelátu W áclaw íkovi dekret o
zrušení kláštera. 18. ledna 1785. musili prem onstráti klášter
opustiti a když všechny předm ěty a obrazy dražbou byly
prodány, sbírky knih pak do Olomouce převezeny, byla roz
sáhlá budova klášterní proměněna v generální seminář pro
Moravu a Slezsko. Z této doby pochází nynější nápis nad
hlavním vchodem:
Institutioni Cleri
Religionis Fundam ente
vovit
Josephus II. Augustus
Anno 1785,
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Obr. 5,

K lášter Hradisko. Půdorys.

července 1 7 9 0 . byl opět zrušen generální seminář a
kandidáti theologie svěřeni péči biskupů. B ývalé klášterní
budovy užilo pak olomoucké fortifikační ředitelství za skla
diště; za války francouzské byli tam umístěni zajatci a roku
1 8 0 2 . po opravě určena byla za hlavní polní nemocnici a
konečně za garnisonskou nemocnici, kdežto u bývalé prelátské kaple sv. Štěpána zřízena byla lokalie.
4.

K lášter Hradisko jest stavba mohutného, charakteristi
ckého dojmu celkového a skutku monumentální techniky.
Zvláště nemůže se jižnímu, ku městu obrácenému průčelí
upříti, že pošlo z koncepce značného umělce. (Obr. 4 )

ozdoby a železné mříže připomínají nám někdejší krásu těchto sadů,
o nichž současníci jako Eckberger tolik chvályhodného vypravují.
První jižní polovice kláštera byla prelatura, k níž po
ložen byl základní kám en roku 1729. a která byla dokončena
roku 1739.; uchovala se v dosti dobrém stavu, nepřihlížejíc
k různým účelům, k nimž se od roku 1784. užívala. Totéž
lze říci o kapli bývalé prelátské, která od západu jest při
stavěna, nyní farním kostelu sv. Štěpána, který byl vystavěn
zároveň s prelaturou. Méně se to může říci o budově konventní, na sever od prelatury stojící, jež byla postavena
v letech 1679.—1699. Tato budova jest od prelatury oddělena
na jihu bývalým úzkým kostelem konventním, na severu bý
valou budovou knihovní.
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Štíhlá věž, jež dříve ku hvězdářským pozorováním přispůsobena byla, neměla oné neohrabané, jalové střechy, již
nahradil moderní nevkus ozdobnou makovicí. Knihovna, ny
nější nemocnice, měla tu výhodu, že byla nejenom na obou
stranách okny opatřena, ale též, že domácí k ní měli pohodlný
a snadný přístup.
Na severní straně konventu byla konventní zahrada, jíž
nyní pozdravující se používají; pařeniště a sklenník v zahradě
byly proměněny ve stáje.
Prelatura a kostel sv. Štěpána. Zcela vkusně a umělecky
dovedl stavitel dáti tomu velikolepému proboštství, na jehož
stavitelskou úpravu celé těžiště kladl, střed, jenž by všemu
vévodil. Jest to ono vkusné střední stavení, jež ve své vyni
kající části zaujímá sál přes dvě poschodí jdoucí, ten krásný
representační sál. K hlavní bráně přijde se se silnice vchodem
2 o ' 8 m dl. a kamenným zábradlím opatřeným, pod nímž, jakož
i pod celým stavením, jsou rozsáhlé sklepy. Brána, nahoře
krásnou mřeží opatřená, stojí mezi dorskými sloupy, na nichž
spočívá balkon hlavního poschodí. Velká polookrouhlá okna
stavení středního jsou okrášlena mnohými vkusnými sádrovými
okrasami; nad prostředním oknem tabule mramorová z roku
1 7 8 5 . s nápisem dříve již vzpomenutým. Vejčitá okna druhého
poschodí jsou dole bohatě květy ozdobena. Obě poschodí jsou
obetknuta 4 mocnými pilíři korintskými, nad nimiž se vypíná
prostá římsa s lomenicí šířce středního výstupku se rovnající.
Obloukovité pole poukazuje na stopy freskovitých maleb od
Frant. Hoffmanna, pomocníka Jana Chr. Handke-a z roku
1 7 3 0 . Na lomenicí je velká socha sv. Norberta, po stranách
dvě nádoby; obetkána je po obou stranách lomenice balustrovými zábradlími se sochami zakladatelů kláštera. Na pod
stavcích těchto soch jsou mědění chrliči. Do pozadí ustupu
jící části stavení středního jsou obetkány pilíři, okrasy oken
jsou jednoduše motivovány. Nad prostředním výstupkem je
dvojí střecha, jež tvoří se střechami obou postranních stavení
malebný obrys. K tomuto středu kláštera pojí se při hlavním
průčelí obě křídlové stavby pětiokenné, jež nejsou tak vysoké
a pouze jednoduché. Rozděleny jsou rámovím, okna jedno
duchá, mezistěny bez okras s rovnou stříškou. Velkolepě
působí za to pavilonky, j^ž pěti stranami šestiúhelníka ven
vyčnívají a v jejichž rozích se mocné stavivo klášterní ztrácí.
Krásná srovnalosť jeví se tu ve všech třech poschodích; první
dva pavilonky jsou držány jónskými pilíři a to dvěma na
každé z těch pěti stran. Okna, jež mezi nimi jsou, mají tutéž
stříšku a okrasu jako v sousední části hlavního průčelí; třetí
pak poschodí věžové rozčleněno je korintskými pilíři. Nárožní
věže mají zed stejně vysokou se stavením prostředním, totiž
1 8 m, jen že je převyšují štítem 2 0 m vysokým.
Souměrná průčelí obou křídel prelatury jsou úplně jedno
duchá. Nad přízemím severního křídla pro příkrou polohu, na
mohutném podstavci čtvercovém spočívající, vypínají se přes
dvě poschodí toskánské pilíře, trojřezy vroubené. Na metopách
římsy jsou dosud zbytky maleb. Dvé řad oken, z nichž spod
nější jsou vkusně uspořádána, s rovnými stříškami, vrchní pak
ozdobena kotoučkovitě zaokrouhlenými rámy.
Ode dvora měla průčelí u bočních stavení celou řadu ote
vřených podloubí, jež však nyní již zazděna jsou, jež dodávala
celku monumentální výraz. Mnohdy nesou mohutné sloupy
profilované, polookrouhlé archivolty, jejichž závěrečný kámen
je okrášlen šupinovitou okrasou. Jedna setřená pérokresba,
uschovaná v museu města Olomouce ze století předešlého,
svědčí o oněch otevřených podloubích, jak v průčelích tohoto
nádvoří, tak i u průčelí třech pobočních, menších dvorů konventních. Na témž listu vidíme i sakristii konventní, později
shořenou a velkolepou od Jos. Winterhalder-a vykopanou
studni Saturnovu uprostřed velikého dvoru. Vrchní poschodí
honosí se báňovitými toskánskými pilíři, mezi nimiž jsou okna.
Pěkná, trojřezová římsa je vhodným ukončením 11-osého,
stavitelsky velmi vkusně propracovaného bočního průčelí.
Střednímu výstupku u předního průčelí odpovídá na
velkém dvoře 28-4 m dl. a i2-5 m šir. předdomí, v němž jsou
hlavní schody prelatury. Nad košovitým portálem, jenž upro
střed se nachází a toskánskými sloupy je obetkán, je širooblý
balkon s mřeží ze železa kovaného, v jejichž vkusně zakrou
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cených volutách čisti lze rok 1735. Pilíře, přes obě poschodí
jdoucí, rozdělují okna od sebe, jež v prvním mají zaokrouhlenou
ozdobnou lomenicí, ve druhém pak poschodí jen rovnou římsu.
Čára osová vyniká právě uměle báňovými okny.
Dříve již zmíněným portálem přijde se se silnice do pro
stranné předsíně. Rozděluje se ve vkusné třílodové podloubí
se vchodem oblým 5-6 m širokým a 2’8 m šir. vchody bočními.
Na čtyřhranných pilířích, před nimiž stojí toskánské sloupy,
spočívá strop. V polookrouhlých výklencích obou bočních
chodeb jsou sochy čtvera ročních počasí od Unčovského sochaře
Jiřího Ant. Heintz-a z roku 1731. Kolossální postavy tyto
nečiní právě velkého dojmu pro svou pitvornosť a povrchnost
a mají jen dekorativní cenu.
Rozměrné schodiště má po obou stranách dvoustranné
schody s pohodlným, čtyřhranným ústupkem, kamennými
zábradlími ozdobeným. Odtud přijde se nejprv do velké před
síně 25 m dl. a io-5 vi šir.; na stěnách 6-i m vysokých spo
čívá klenutí 5’3 m vysoké. Dvěma obyčejnými a jedním báňovitým vniká sem ode dvora světlo, ostatní stěny jsou vyzdobeny
vždy dvěma polokruhovými výklenky s ženskými postavami
šesti ctností na vysokých podstavcích a hojně okrášlených
maskami a volutami. Veškera práce sochařská je tu z pískovce,
jež jak tomu místu slouží ku ozdobě, tak i vůbec se zamlouvá
a mocně působí pohyby a oděním.
Strop v předloubí ozdoben vkusně rozdělenými poly.
Obrazy a jich rámy jsou úplně šedé; pozadí mají žlutavé. Ve
středním poli je sv. Norbert, v ostatních menších, po většině
vejčitých polích jsou skupiny andílků a obrazy popisující pří
hody ze života zakladatelova. Ozdobné, k hlavnímu sálu ve
doucí mramorové dvéře jsou pevné a nad nimi na stříšce je
skupina andílků. Na zábradlí jsou geniové a bohatě ozdobené
kamenné vásy, vskutku mistrná to práce sochaře Josefa
Winterhalder-a a jeho bratra Antonína z roku 1733.
Hlavně umělecky a solidně provedena jsou trojdílná zá
bradlí v předsíni, naproti vchodu klášternímu. Pozůstávají
z úponkovitého točitého okenníku s listy akantovými, litými.
Zmíniti se sluší též o vkusně malířsky zpracovaných třírohých
ozdobách mřížových.
Nejozdobnější a nejnápadnější částí kláštera je beze všeho
ohromný slavnostní sál, dřívější to pokoj prelátův, nyní kaple
posádkové nemocnice. Zaujímá střed prelatury, jest na užší
straně pěkně zaokrouhlen a jest 2i'5 m dl., 13 m šir., sáhá
přes obě poschodí jsa 11‘5 m vys. Strop je klenutý. Zajisté
nemálo přispívají k mohutnému dojmu celkovému co nejpečli
věji provedené bohaté fresky na stropě a ohromném klenutí,
lesknoucí se mramorové sochy a pilíře s ozdobným břevnovím,
nitky s pozlaceným ovocem, okraje, reliefy a volné sochy ve
výklencích a na stěnách sálu. O umělcích, kteří k okrášlení
jeho přispěli, jsme se již zmínili a ještě zmíníme popisujíce
jednotlivé části.
Stavitelská práce v sále je jasná a neméně umělecky
provedeny třičtvrtové sloupy, z nichž vždy čtyři užší stranu
zdobí, taktéž pilíře s jemnými a pozlacenými hlavicemi. Dříky
a pilíře jsou 5 • 7 metrů vysoké; břevnoví na nich spočívající
i -4 metrů vysoké a nad ním klene se do výše 4^4 metrů
malebný strop. Světlo vniká sem pěti vysokými, k jihu obrá
cenými okny. V obou koutech strany delší jsou v sálu dvě
plasticky provedená kamna ze žlutého mramoru, s krásným
okrajem, přecházejícím uprostřed v lepou ženskou postavu.
Na kamnech stojí velké vásy a výtečně malované sošky geniů
s květnatým pletivem. Oboje kamna, v jejichž výklencích
stojí reliefy, jakož i jiná práce z mramoru je od J. Hagenmiillera. Nade všemi třemi dveřmi mramorovými, z nichž jedny
vedou do předloubí, druhé dvoje pak do pobočních pokojů,
vznášejí se na klenutých volutách sochy geniů, držících poprsí
vinným listím ověnčené. Po obou stranách hlavních dveří jsou
ploché výklenky. Okna, dvéře a výklenky mají překrásné
plastické okraje; všechno svědčí o půvabu a leposti v kresbě
a o dokonalém díle.
Nyní popíšeme nejprv reliefy a volné postavy na severní
straně sálu, mistrně modellované Balth. Fontánou. U všech
těch prací poznáváme umělcův důvtip při vyplnění prostory
a šťastného výpočtu malířského. Třebas sloužiti měly jen
6
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k ozdobě, přece to není práce povrchní. Osoby chovají se
klidně, oblek jejich je význačný; pitvorny jsou jen tváře ně
kolika málo oso b ; nahé části těla jsou jemné a zcela pravi
delné. Osoby jsou v nadživotní velikosti a vzorně úměrné.
Nadobyčejně dovedně propracovány jsou volné osoby znázor
ňující něžně a důstojně scény ze St. Zákona; díváš-li se na
ně, máš po levé straně »Melchisedecha obětujícího chléb po
návratu Abrahámovu z války*. H lavu A brahám ovu zdobí
koruna, jeho postavu jistou nádherný římský oděv vojenský.
Melchisedech v oděvu kněžském, skoro přenádherném, volně
splývajícím, vypadá jako imposantní, životaplný zjev. Na
pravé straně hlavní stěny pak máš, zrovna naproti oknům,
skupinu (viz obr. 11.) Samuele a Saula. Velekněz vítá Saula
jako krále, na levo pak jsou dva hoši, z nichž jeden nese
obětní chleby.
Vzácným dílem umění barokového jsou oba velké reliefy
nad kamnami, vynikající seskupením a bohatou karakteristikou
neméně jako mistrným propracováním těla a oděvu. Lehké
stínorysy, průhledná jasnost skupin a šťastné spojení osob
s okolím nemožno než pochváliti. R elief 2'5 m etrů vysoký,
na levé straně, znázorňuje »Zapření Petrovo«. Umělecky
dobře spracované předloubí chová onen oheň venku, u něhož
se ohřívají služebníci; v popředí stojí P etr s veleknězem, v
pozadí vojáci s fakulemi a píkami. D ruhý pak relief: »P ři
stání sv. P avla na ostrov C ypr.« (Obr. 11.) V levo v popředí
stojí sv. Apoštol s hadem, vedle něho klečí B arnabáš, maje
ruce k nebi pozdviženy, v právo vladař Cyperský, mluvící
s čarodějníkem. V levo v pozadí rozkládají živě muži a ženy,
v právo viděti lána a plachtoví.
Neméně vkusně vyjímá se oněch 10 menších, štukovými
obrazci obroubených medailonků ve výklencích okenních.
Jsou to allegorie, znázorňující: bohatství, štědrost, lakomství,
opatrnost, spravedlnost, marnivost, zbožnost, sílu a přísnost.
U těchto reliefů napadá nám ušlechtilé jemné chování lid
ských postav a originelní propracování zvířat, svědčící o peč
livém studiu přírodopisu.
Největšího lesku dodává tomuto sálu strop. Široká, m a
lebná klenba, klenoucí se nad hlavní římsou, stěnu nahoře
malebně lemující, dělí se pilíři na 12 polí. Tu střídají se
obrazy s bohatými rámci a úměrně malované balkónky,
ozdobené vásami, nebo sošky geniů. O brazy představují nám
■výjevy z Nového Zákona, a to v tomto pořadí: V právo ode
vchodu: »Kající Maří M agdalena maže nohy Páně.« Na právo
pojí se k obrazu tom u: »Celník Zacheus na planém fíku,«
»Svatba v K áni Galilejské,* »Večeře Páně,« »Kristus Pán,
M aria a M arta,« »Pán Ježíš se zjevil dvěma učenníkům, jdou
cím do Emaus.« R ám ce těchto obrazů jsou nápodobeniny
stukatury a spočívají na malovaných podstavcích z mramoru
červeného; s malbami architektonickým i jsou po stranách
volutami spojeny. Tyto rámce, zdánlivě prostor do výše roz
šiřující, maloval Miláňan yáw/. fa s s i roku 1726. Od téhož
znamenitého umělce jsou též vzácné malby v pokoji prelátském, o němž se později též zmíníme.
Jestliže již okrasa stěn a stropových výžlabků nás k ra 
dostné svádí náladě, pak nás obrazy na stropě přímo okou
zluji. Lehká geniálnost se smělou virtuositou vystupuje na
freskovém obraze: »Kristus P án nasycuje 5000 lidí na poušti;*
tut svědčí podařené seskupení nadživotních postav, jich bohatá
a živá karakteristika, světlé a živé zbarvení o mistru, zname
nitém malíři vídeňském, Pavlu Trogerovi. Něžný je spůsob,
kterak si osoby tu vykládají; jednotlivé scény jsou ducha
plně spojeny. V elkolepě vyjímá se skupina, kde kázají
címu Pánu lid naslouchá. K tomuto zástupu blíží se starý
muž s chleby; jej provází žena, nesoucí džbán vody, vskutku
malebný to obraz ze zadu, dále v levo skupina zbožných po
sluchačů, v právo hovořící mužové a ženy, v popředí postava
k nám zády obrácená, opravdu podařená to studie, vedle ní
dovádivé, roztomilé dítky. Opět dále skupina žen a dětí okolo
staršího již muže, rozdávajícího chléb. V této skupině viděti
podařenou postavu vojína v úplné zbroji, dále opět novou
scénu, plnou života, starého muže, jenž rozdává chléb valí
címu se naň zástupu z koše, jejž na hlavě nese hošík. U pro
střed obrazu tohoto vznáší se ideální jakás postava, obklo
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pená četnými andílky na mračnech, v pravici nesouc roh
plnosti, levicí poukazujíc na symbol Boží. Mimo komposici
chválu zasluhuje kresba. Perspektivní velikost postav je na
čisto správná, hlavy různého výrazu.
Spůsobu, jak si totiž četné osoby zde na obraze počí
nají, což hlavně na mohutném stropě až do jednotlivostí pro
jednáno, napomáhá krajina a živé okolí, jehož jednotlivá místa
vskutku mistrovsky jsou podána. H arm onický stínorys celého
díla je světlý, jasný a vkusně dekorativní. K olorit u postav
je opět vesele jasný a přirozeně zbarvený. Až dosud zachoval
se onen pokoj v celé své nádheře, ač od té doby uplynulo
166 let, až na nepatrné zkažené části oblak.
Archiv c. a k. olomouckého ženijního řiditelství má více
starších zajímavých plánů kláštera Hradišťského, a to z roku
1784. s nápisem : N ákresy generálního semináře blíže Olo
mouce, jenž se má zříditi ze zrušeného kláštera Hradišťského
dle vlastnoručního vyzvání Jeho cis. Milosti Josefa II. a na
řízeni vysokého hodnostáře Moravského ze dne 3. podzimního
měsíce roku 1784. Z jiného plánu, totiž od Jos. AI. Stabla,
zpřísahaného inženýra a městského kam enníka v Olomouci, ze
dne 6. prosince 1784. poznáváme, že dřívější slavnostní sál
Prem onstrátů sloužíval v gener. semináři ku disputacím až do
roku 1790. K tomu přidáváme dle tohoto plánu, že z bývalé
bibliothéky konventní učiněna hovorna a z prelátní kaple
u sv. Štěpána »schrána na knihy*. Prelátní sál, jenž dosud
slouží k okrase velkolepé stavbě, přeměněn roku 1790. v kapli
o jednom skvostném oltáři a jednom olejovém obraze na plátně,
zobrazujícím sv. Theklu.
Na obou stranách předloubí jsou korridory, odkud se
jde do pokojů v hlavním stavení vedle mohutného sálu vkusně
rozestavených. Křížová klenba zdobí tyto světlé chodby, od
kud vedou do pokoje dvéře, krásně vykládané barevným
dřevem, mistrným kutím a krásnými volutami. Ú plně zbaveny
ony pokoje, z nichž nadělali nemocnic, své dřívější okrasy,
jen to zrcadlové klenutí zdobí stará ornamentika. M edailonky
ozdobené světci a okrasy jsou nyní bohužel částečně již zalíčeny.
Jiný důležitý pokoj je dřívější pohostinná světnice p re
látova, jež dle rukopisu latinského, dosud v olomoucké stu
dijní knihovně uschovaného, na sebe upoutala pozornost císa
řovny Marie Theresie a jejího manžela Františka /., když
roku 1748. do Olomouce zavítali. Okrase tohoto pokoje, ma
jícího výši obou poschodí, nedá se upříti jakási vznešenost
a velkolepost. S báňovitého klenutí patří na nás krásný
freskový obraz Daniele Grana, a to : »Obrácení sv. Pavla.*
Malbu stavitelskou obstaral dvorní malíř Wiedon. (Viz str. 19.)
Světlo vniká sem třemi velkými okny, dvě byla dříve již za
zděna. Malbu na 6 stěnách doplňují bohatě ozdobené rámce
s velkými vásami a krásnou krajinom albou v pozadí. Nade
dveřmi a okny jsou listím ozdobené medailonky s poprsím
několika opatů prem onstrátských. Širokou klenbu oživují pilastrové dlouhé konsoly a uvnitř ukončuje štukový ozdobný
kroužek s dřevěnou galerií. U všech okras viděti, že zlata
nešetřeno.
V životaplné komposici Daniele Grana z roku 1739. po
divujeme se u stropové malby zvláště oné lehkosti, jak ne
nuceně umělec osoby po ploše rozdělil. U prostřed obrazu
stojí v bílém, vlnícím se oděvu zářící postava Páně, obdivu
hodná, kterak volně a směle se vznáší neméně než svým
mistrovským zkrácením a snadným malířským znázorněním.
K ristus Pán obklopen je andělíčky seskupenými na oblacích.
Opodál klečí na zemi mezi výraznými postavami svých p rů 
vodců nebeským leskem oslněný Š avel; osoby tuto mají různé,
často výtečně zkrácené postavení; všechny jsou vhodně modellovány a mistrovsky provedeny. Zbarvení vyniká zářným
ohněm, polotemno zvláštní silou.
Zmíniti se sluší též o pokoji na východní straně prela
tury, dřívější to kapličky opatovy, pro znamenité fresky.
Šestistranný, výši jednoho poschodí nepřesahující prostor, nad
nímž klenba plochá se klene, dělí se vyčnívajícími pilíři;
tyto mají plochy se žlábkovitými pilastry a jonické hlavice.
Společná konečná římsa je lomena. Ve výklencích u oken
jsou štukové rámce a paznehtníkové (akantové) listy, nade
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1650.; od roku 1679. pokračovalo se rychleji; než smrť opata
Alexandra W orstia přerušila stavbu od roku 1679.—86. Teprv
později pokračoval Kroměřížan Matiáš Partsch ve stavbě.
Velkolepá stavba této části klášterní má tři různě veliké dvory
(obr. 5). Uprostřed konventu je konventní kostel zasvěcený
»Nanebevzetí Panny Marie*, jenž slouží nyní za skladiště;
kostel byl mezi 1659.—61. vystavěn a 1673. rozšířen. Stepilou
věž vystavěl teprv roku 1705. olomoucký stavitel Kristián Oed
dle plánu Martinelli-ho. Soudíme-li z celkového architektonic
kého rozdělení a z nápisu nad věžovou branou, zdá se, že
opravovalo se jen v obou vrchních poschodích. Z okrasy ko
stelní zbyly jen nepatrné zbytky. Pouze viděti již jen hodně
plastické podrobnosti na rozděleních, zvláště na jonických
hlavicích u pilastrů a na hlavní římse. I zevnějšek kostela
vypadá nyní bezmála jako zbořeniště. Kostel, 39'5 ni dl. a
11-5 m šir., má jen jednu vysokou lod, již krášlilo kdys 5 oltářův a na dvou pilířích spočívající kůr. Po obou stranách
kůru byly dvě kaple o jednom oltáři. Boční průčelí tohoto
kostela, obráceno ku prelatuře, je nápodobeninou slohu dorského s dvojitými pilastry a trojřezovou římsou; z průčelí
západního zbyla jen velká, na poschodí rozdělená, úhledná
lomenice. Veškera okna jsou již pozměněna, odpovídajíce po
schodím, na něž kostel trámovým stropem rozdělen.
Nejlépe rozdělena je věž velebně celému stavení vévodící;
je až ku hlavní římse 39'8 m vys. (obr. 6). Do ní vedou čtyř
hranné dvéře s mramorovým okrajem; v lomeném štítě je
erb opata Norberta Zieletzkého; pod ním v okrase čisti lze
rok 1697. Nad přízemím, jež upraveno je jako podstavec,
zdvíhají se dvě poschodí,1dvěma mohutnými pilastry okrášlená.
Pásová římsa, trojřezy ozdobená, přechází tu do druhého po
schodí, jež končí plochými ůřezovými štíty, a tím přechod
tvoří k osmiúhelníku. O tom nehezkém, pyramidálním zakon
čení věže, jež zastupuje bývalý barokový štít, zmínili jsme se
již dříve.
Z věnčí vyjímá se dřívější konventní stavení se svými
třemi průčelími jako úhledné a ozdobné staveníčko, jež mocně
působí velkými rozměry svými a mohutnými věžmi v rozích
umístěnými. Křídla jsou na dvě poschodí vysoká, jež zdvíhají
se nad podstavcovým přízemím. Stěny krášlí dorské pilastry,
mezi nimiž jsou okna. Tato jsou v nejvrchnějším poschodí
barokovými stříškami a volutami ozdobená, jinde však pouze
prostými, silnými trámci ukončena. Obruba i vkusná hlavní
římsa je ozdobena trojřezy. S podobným rozdělením potkáváme
se i u pobočních věží.
Podívejme se jen ještě na průčelí tří dvorů konventních.
Strany jsou již nyní zazděny pilířovými arkádami, nad nimi
je poschodí vkusných oken. Stěny rozděleny jsou budto čtyř
hrannými rámci, bud pilastry. Vespolek a s prelaturou spojena
jsou stavení okolo těchto tří dvorů velmi ladně; stavení má
celkem asi čtverý schody. Četnými, krásnými obrazy na stropě
a na stěnách, jakož i štukovými reliefy a volnými rytinami
vynikají schody hlavní v prostředním patře. Jsou to široké,
nízké a velmi pohodlné schodky, podstavec ozdobený vkusnou
mřeží z kovaného železa, strop plochý, bohatě štukami ozdo
bený. Na západní straně je ohromný, mistrovsky provedený
a dosud velmi dobře Zachovalý obraz olejový. Je to Kristus
Pán na kříži, kolem několik mužů z řádu premonstrátského,
andělé držící ozdobná poprsí několika opatů.
Ku střednímu stavení přiléhá dřívější refektář, do něhož
vedou dvéře z červeného mramoru s volutovým štítem a erbem
opata Norberta Zieletzkého. V rukopisu brněnského sochaře
Ondřeje Schweigla jsou krátce popsány okrasy tohoto sálu
takto: »Od dovedného mistra Pavla Trogera jsou v jídelní
mezi okny olejovými barvami malovány obrazy zakladatelů.
Rozestavení jejich je vhodné, oblek přirozený. Navrchu na
stropě jsou dvě olejomalby, jedna od Josefa Sterna, druhá od
Josefa Rottera, již oba v Brně sídlejí. Malby ty milovníkům
umění malířského velmi se zamlouvají. Tabule okenní a stěny
boční jsou mramorovány barvami gipsovými a vhodně vlože
nými malbami od Josefa Winterhaldera.« Vnitřní uspořádání
V popisu dospěli jsme až ku někdejšímu konventu na prostorné, jakož i výzdoba její úplně zanikly pro nynější účel
sev. straně prelatury, s níž tvoří pravidelný čtverec. Se stavbou budovy; sál byl příčkou na dvé rozdělen, obrazy sňaty a stutohoto konventu začalo se brzy po odchodu Švédů, v roku katura zastřena.

vchodem poprsí opata Benedikta III., nad okny poprsí jiných
opatů Hradišťských, pěkně zelená se žlutavými světly. Krásný
obraz Nejsv. Trojice obklopují četní andělíčci, pod nimi
sv. Štěpán a sv. Norbert. Dosud ještě Zachovalé malby p o 
cházejí od Olomučana Jana Chr. Handke-a, o jehož malbách
již jsme hovořili (str. 10). I zde jsou tóny světlé, skoro prů
hledné, formy pružné, více jen ozdobné než přísně provedeny,
motivy zcela jednoduché. Přívěšky architektonické jsou krásné,
jakož vůbec celá okrasa tohoto příjemného pokojíku.
Kostel kuracie Hradišťské, dříve prelátní kaple u sv. Ště
pána, byl vystaven zároveň s prelaturou roku 1730. od olo
mouckého stavitele Wolfganga Reicha dle plánu Martinelli-ho.
Tak souvisela s dřívějším klášterem, že do ní byl jediný pouze
vchod a to na jihu; za to z kláštera vedla chodba $ ' 6 metrů
dlouhá (nyní ovšem zazděná) na kruchtu a odtud teprv toči
tými schody se šlo do vnitř. Půdorys kaple je vejčitý. Dlouhá
je 22*76 metrů, široká 17 metrů. Na každé straně průčelí jsou
čtyři pilastry slohu toskánského s podstavcem na spůsob tesa
ného kamene. V mezisloupech střídají se výklenky s vyso
kými, polookrouhlými okny; nad výklenky jsou vejčitá okna,
jež hlavní římsu přeřezují. Vnitřek kaple překvapuje svou
harmonií neméně jako krásnými oltáři a hrdě vystupující
kazatelnou. Vnitřek pozůstává z jediné dlouhé síně, nad níž
se klene málo zdvihnuté klenutí zrcadlové. Na společném
podkladě spočívají mramorované pilastry s pozlacenými hla
vicemi, na nichž spočívá mohutná, hustá římsa, jež ztrácí se
nad hlavním oltářem ve velikých volutách; mezi nimi jsou
vkusně rozestaveny štukové obrazy a nad oblaky hezcí an
dílci. Jan Hagenmiiller podal omramorováním kostela roku
1736. vzácnou práci architektonickou. Freskový obraz na
stropě od Brňana Etgensa roku 1732. malovaný jest bohužel
zastřen nevkusným, modrým nátěrem, protkaným zlatými
hvězdami. Za hlavním oltářem, jenž teprv roku 1834. obdržel
poněkud pěknou závěsu, mezi pilíři jest obraz Ha 7idke-a, a to :
Ukamenování sv. Štěpána. Velký, celou stěnu zastírající obraz
olejový jest dobře kreslen a promyšlen; než stíny jsou tu
velmi temné jako u všech obrazů jeho olejových; nejlepšími
pracemi jeho jsou kolorované fresky. Barva těla je špinavě
hnědá.
Boční, štukové oltáře jsou hustě a architektonicky ob
roubeny, volnými sochami světcův ozdobeny; lomenici ob
letují andělíčci. Vkusně malován je obraz sv. Jana Nepomuckého a sv. Libora. Vhodně a krásně užito tu dřevěných vý
robků jakož i intersiatury (okrasy z malovaného dřeva); ne
málo zamlouvají se vkusné reliefy na kazatelně a kůrových
lavicích.
Dle P. Wolného jsou v jižní stěně v sakristii v nádobě
a cínové schránce pohřbeny tělesné pozůstatky zakladatelů
dřívějšího opatství Hradišťského, totiž vévody Olomouckého
Otty I. a jeho manželky Euphemie. Otty III. a jeho manželky
Durancie, jakož i biskupa Jana III. (1151.—1157O a 0Pata
Hradišťského R oberta (1243.—1269.); sem přeneseny byly
z dřívějšího kostela roku 1800. Toto místo označuje mosazná
tabule těmito slovy:
Sex somno
Grandium animarum loculus iste recondit exuvias
IVtu°r Marchio. Morav, et Monrij Grad. Fundatorum
Ottonis Imi, Euphemiae conjugis, Ottonis lilii et
Duranae conjugis; Duorum Praesulum
Joannis Episc. Olom. et Roberti Abbat. Grad.
QVeM gratVs ponl feCIt BeneDICtVs
Abbas Gradícensis LIIL,
což zní česky: Místečko toto ukrývá pozůstatky šesti velkých
duší: čtyř markrabat moravských, zakladatelů to kláštera
Hradišťského, Otty I. a jeho manželky Euphemie, Otty III.
a jeho manželky Durancie, dvou představených (církevních)
Jana, biskupa Olomouckého a Roberta Hradišťského, jež zho
tovit! dal Benedikt, 53. opat Hradišťský.
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L épe uchována jest dřívější síň b ib lio th ék y klášterní
(viz str. 19). Síň tato jest p řek len u ta stlačeným klenutím neckovitým , strop její třem i obrazy ve štukovaných rám cích roz
dělen. S těn y jsou ozdobeny nad kolem běžícím bohatým řím 
sovím a nad kotoučovitým i štíty ozdobných m ram orových
dveří m albam i a štukovým i postavam i.

—

jest vždy po pěti allegorických postav náboženství, ctností,
um ění a věd, v rozích p a k síně jsou ú p o n k y z velikých mušlí
a ovální m edaillonky s pozlaceným i plochým i a reliefním i
obrazy ze S tarého Zákona. V šechny sádrové odlitky jsou v ý 
tečné. M istrovské ornam enty kolem obrazů a květinoví zavě
šené mezi jednotlivým i skupinam i i plnosť fantasie v kom porř
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Obr. 6. Pohled na věž bývalého konventního stavení v K lášteře Hradisku.

N a okenních řím sách mezi štukovaným i a pohyblivým i
bůžky skvějí se pozlacené draperie, vavřínové věnce a medaillony s reliefním i obrazy, nade dveřm i jsou k u laté sádrové
rám ce s freskovým i obrazy, jež představují narození, vzkříšení
a oslavení P áně, nad sloupy okenním i na každé podélní stran ě

sici íig-urální o k rasy dokazují um ěleckou dovednost původcovu.
P ři figurálních obrazích tře b a se diviti vedle plastické půso b 
nosti i d ek o rativ y též lehké n aturalistické m odelaci, jež od
povídá značném u anatom ickém u porozum ění. Silná b arvitost
fresek a časté pozlacení připojeny jsou harm onicky k bohatém u

celku a zvyšují vznešený dojem tohoto krásného místa. K rásné
sádrové práce Fontanovy a mezi nimi fresky Monti-ho udržely se
slušně až na naši dobu. Strop krášlily kdysi fresky brněnského
malíře Sterna, nyní však jsou zastřeny modravým nátěrem.
Konečně budiž ještě připomenuto jednoho díla samostatné
plastiky, jež stojí před vchodem k vojenské nemocnici. Jest
to pískovcová socha sv. Jana Nep. Podstavec a architektonické
okrasy této sochy provedl roku 1737. Václav Rosický za 320 zl.
57 kr. Sochu samu zhotovil Josef Wmterhalder; byla odhalena
a posvěcena 10. května 1739. (Cerroni, Gesch. d. bild. K ůnste
in Máhren.) Dílo W interhalderovo tvoří skupinu, jejíž význam
jest těžko udati. Na levé straně sv. Jana klečí na konsole
starý jedině pláštěm oděný muž, jenž drží na levé ruce dítě;
na pravé straně světcově stojí postava archanděla Michaela,
s těžkým mečem, a démon.leží u jeho nohou. Na přední straně

jest relief: »Zpověd královnina a výkon ortele nad Janem
z Nep.,« na zadní straně jest tento dvojitý chronolog:
SanCtl lohannls NepoMVCenI
FestIV o D le natVs
et patrono gratV s
posVIt NorbertVs
qVInqVagesIM Vs qVIntVs Abbas
F uit V otls Canonlae GraDICensIs.
(Na den sváteční sv. Jana Nep. narozený a patronu vděčný
postavil Norbert, padesátý pátý opat volbou kanonie hradiské.)
Pom ěry a postava jsou u díla W interhalderova přesný,
provedení velmi pečlivo, obnažené části těla korrektně u p ra
veny; výraz hlavy sv. Jana jest klidný a ušlechtilý, oděv
pěkně spořádaný. R uce světcovy i archandělovy byly později
pěkně doplněny.

2. STAVBY JESUITSKÉ.
A. J E S U I T S K Á K O L L E J .
(NYNÍ C. A K. KASÁRNA.)

Olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Vičkova prvý
uvedl jesuity do Olomouce. Ponechal jim roku 1567- kostel
minoritský, jehož užívala městská rada za zbrojnici, zároveň
s velmi spuštěnou budovou konv.iktm, jež však jiz za dvě leta
byla opravena. R oku 1602., dne 4. října, koupil tehdejší rektor
kollegia Peter Ximenes dva domy, stojící proti nemocnici
Ducha sv. a dne 19. prosince 1602. třetí dům vedle tak zvané
vysoké věže. (Cerroni, Gesch. der bild. Kiinste in Máhren.)
Kollej a kostel jesuitský byly 1619. akatholiky vydrancovány
a popleněny, a Otcové vrátili se teprve 18. ledna 1621. Kollej
byla rozšířena roku 1641. R efektář a knihovnu vystavěli mistři
zedničtí Jaii Miiller a Mikoláš Hackenschmidt, práce kam e
nické provedl olomoucký kam eník í áclav II agner. (Cerroni,
Gesch.) Nejcitelnějších ztrát zažil řád za Švédů, když leželi
v Olomouci, kteří kollej osadili a hrozně spustošili.
Stavba nynější velkolepé kollejní budovy počala dle
Volného Topografie roku 1712. Jinak však čteme v dějinách
města Olomouce Lautzkýho: §. 59. Nynější rozsáhlá kollej
Tovaryšstva Ježíšova vedle nové věže byla počata roku 1718.
a za čtyři roky dokonána tak, jak jest nyní.
Ú tvar průčelí na jesuitské kolleji jest velmi hmotný,
působí však i svým slabým rozčleněním architektonickým
znamenitě. Nad krychlovým podstavcem zdvihá se velké,
toskánské sloupoví, jež troje patro pojí; náhlavník a trojřezý
vrys jsou lomeny. Okna nejhořejšího p atra prorývají přímo
břevnoví a bezprostředně dotýkají se hlavní římsy. Velké
plochy mezi pilastry jsou bez okrasy, jen jediný veliký rámec
obkličuje nad sebou položená okna. Tato vynikají bohatým
střídáním mohutného okenného přístřeší. V přízemí vyniká
košíkovitým obloukem překlenutá brána a menší okno s dvojkružným štítkem.
V nitřek celého ústavu má pohodlné prostory; dřívější
refektáře, kapitolní sály, prostranné dvory lze i tu spatřiti,
ale již bez štukatur a brillantních fresek, jež kdysi stropy
zdobily, bez vykládání a skvostných prací sochařských, jež
byly okrasou stěn v oibliothece a divadle. Jen v některých
velikých pokojích pro mužstvo nalézáme bohaté rámce na
obrovských stropech od obrazů, jež nyní hustou vrstvou jsou
zatřeny, které skoro všechny jsou z ruky olomouckého malíře
Jana Ch. Handke-ho. Tento sděluje nám ve svém zmíněném
denníku to to :
%
R oku 1725. Z rozkazu p. P atera Seidla, rektora, dostal
jsem k malbě refektář za umluvenou cenu 1800 zl.
R oku 1726. dostal jsem z rozkazu Seidlova malbu bibliotheky v kollegiu za 1000 zl. Okna zvláštní.
R oku 1735. Auditorium comicum kolleje maloval jsem
znovu in fresco za 1600 zl. Za p. P. Liebiga byla malována
okna i s příkrasam i, jakož i dvě perspektivy vedle k a th e d ry ;
kathedru udělal pan Filip Sadler, zdejší sochař, a já jsem na

ni maloval obraz P. Marie. Za tyto m alby i s okny a stěnami
1000 zl.
R oku 1738. V auditorium comicum maloval jsem theatrum
za 400 zl.
R oku 1740. V auditoriu jsem maloval kůr in fresco, totiž
tři kaple. Nákres jsem dělal sám, práci pozlacovačskou můj
tovaryš Josef Pilz.
Dle Cerroni-ho »Dějin« představoval freskový obraz na
stropě refektáře osmero blahoslavenství; obrazy na stropě a
v osmi okenních výklencích kollejní bibliotheky znázorňovaly
náboženství, jíž všechna umění a vědy holdují a jež bludy
nohama šlape. I o ostatním zařízení Cerroni podává zprávu.
(Viz Geschichte der máhr. Sammlungen von ďElvert, histor.
Section, III., 82.) Ve velikém sále knihovním stálo několik
postříbřených soch v životní velikosti z ruky velmi obratného
olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera. Pro jesuitskou bibliotheku byly zhotoveny dle zpráv téhož pramenu roku 1695.
jedna koule nebeská v prům ěru
jež prací a uměním byla
v ceně 1000 zl., a stejně veliká zeměkoule. Obě jsou nyní
v c. k. studijní knihovně.
B. ŠK O LN Í BU D O V A JESUITŮV.
(NYNÍ C. A K. KASÁRNA.)

Západně od popsané jesuitské kolleje u kostela Panny
Marie Sněžné jest dřívější školní budova Jesuitův. Tito kou
pili již roku 1640. několik domů před »novou věží« ku stavbě
svých škol; z této doby pochází asi jednoduchý portál mezi
kostelem a novou školní budovou. K tomuto košíkovitým
obloukem překlenutém u portálu vede z ulice 13 schodů; por
tál jest z každé strany podepřen dvěma toskánskými sloupy,
nad nimiž jest ohnuté římsoví a bohatě ozdobený kotoučovitý
štít. Stěna štítu jest nerozdělena, hořejší konec pak tvoří
kotouče, jež nesou na sobě korunu. Novou školní budovu
stavěl olomoucký zednický mistr Lukáš Glockel, když napřed
7. března 1701. ustanoveny byly mezi m agistrátem a kollegiem
podmínky stavební. P ráce kamenické vykonal Václav Render.
R oku 1717. vymaloval Jan C / í . s í ň promoční, 20 sáhů
dlouhou a 7 sáhů širokou, rozmanitými allegorickými figurami
a symboly. (Cerroni, lig Nr. 18 im máhr. Landes-Archiv.)
Průčelí k Bdiščině' třídě obrácené jest zcela jednoduché
a architektonicky bezvýznamné. Má pět os, přízemí bez okras
a dvě horní, jen rámovím rozdělená poschodí. Jedenáctiosé
západní průčelí povstává z nízkého čtvercového přízemí, do
něhož vedou dva vchody, uzavřené nahoře dvěma košíkovitými oblouky. Nad přízemím zdvihají se jónské sloupy a táhnou
se do výše třemi poschodími, jež mají bohatě členité pod
stavce a mohutné hlemyždovité hlavice. V rysy pravoúhlých
oken jsou ozdobeny reliefními ornamenty, nejvyšší pak mají
zubovité výřezy. Mohutné římsoví, ohnuté nad sloupy, tvoří
vrchní vodorovné ukončení.
7
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nými mřížemi na oknech. Hlavní římsa jest velmi jednoduchá,
zcela přím očarná a jen na vrysu lze pozorovati plochou kvá
(NYNÍ C. A K. K A S Á R N A A P R O TE ST A N T SK Á MODLITEBNICE.)
drovou okrasu.
Jesuité koupili roku 1591. pro stavbu konviktu dům
Do kostela Božího Těla v konviktní budově vchází se
blízko kolleje, druhý pak přepustil jim k témuž účelu biskup z ulice dveřmi, jež mají rovný architrav a ornam enty ozdo
Stanislav Pavlovský. Tato budova byla r. 1619. od nekato bený vrys, nad nímž jest velké okno vložené mezi dlouhé
líků prom ěněna v mincovnu, ale již 16. září 1621. Jesuitům sloupy, polokruhem nahoře uzavřené. K budově konviktní
byla vrácena za odškodnou 1600 tolarův. (Viz P. W olny’s od východu přiléhají tři dvory, průčelí pak do těchto dvorů
Kirchliche Topographie von M áhren, I. sv., str. 213.)
směřující jsou prosty. Částečně lomené štítní stěny jsou oto
V nynější podobě, totiž větší díl, jenž rozprostírá se čeny kotouči a odděleny sloupy; na průčelí v menším dvoře
směrem jižním k hlavnímu portálu, byla vystavena roku 1667. lze pozorovati kdysi otevřené, nyní zazděné arkády.
R ukopis d. 26. v c. k. olomoucké studijní knihovně obsahuje
Vstoupíme-li z ulice Božího Těla velkým vchodem do
o tom záznam. Znít p a k : Annis 1665, 1666, 1667. Pabrica vestibulu, jsme překvapeni vysokými, širokými a ozdobnými
nova Convictus absoluta est, ut anno 1668. in festo S. Joannis chodbami ve starší části předsíně. Žebra křížového klenutí
Baptistae e vetere convictu in novum commigrarint.« (V letech jsou plastické květiny a šňůry plodů a též stěny jsou ozdo
1665, 1666, 1667. dokonáno bylo stavení nového konviktu, beny skvostnou štukaturou. Budova jest ve stejné hloubce
tak že se do něho přestěhovali o svátku sv. Jana Křtitele.) se světnicemi a často jsou vedle sebe ohromné prostory tak,
Severní, jedenáctiosá část konviktní budovy směrem k »nové že velký počet schodišť byl nutný. Jemností a krásou v jedno
škole* s kostelem Božího Těla byla dokonána teprve roku tlivostech jak v celku vyniká kostel Božího Těla. Plán jest
1724. V městském archivu nalézá se dopis, týkající se této elliptický, velká osa obrácena jest k východu. Stěny jsou
stavby, od tehdejšího správce cis. Ferdinandského konviktu, rozděleny mocnými složitými sloupy s kuplemi, nad těmito
P. Michaela Thomasa, k m agistrátu ze dne 2. února 1724., jest ohnutý krov, přece však jde vrchní římsa kolem v celém
v němž žádá: »aby dne 23. tohoto měsíce určil stavební měst kostele. Nad římsou jest attický nádstavek, opatřený velkými
ský úřad několik deputovaných, aby prohlédli si polohu místa tabulemi. V západním boku jsou zazděny varhany, před nimiž
z ulice Božího Těla, jakož i srovnání budov.« Ze zprávy pak jest ozdobné zábradlí. Tři oltáře v kostele jsou bohatě štuko
deputovaných, která jest rovněž v městském archivu ze dne vány. O samotě stojící velký oltář, jenž jest v rámu korint
2. března 1724., vysvítá, že nákresy stavby pro doplňovací ských sloupů na podstavcích, má dva krásné obrazy nezná
stavbu a pro ovální kostel pocházejí od olomouckého stavitele mých mistrů. Skvostné dekorativní zjevy jsou obě sochy svá
Jana Kniebandla. »Délka stavení, jež má býti přistaveno ku tých, které stojí na lehkém podstavci po obou stranách oltáře.
konviktu, obnáší 15 sáhů a 1 střevíc.« V dějinách města Postavení malých oltářů tak jest zařízeno, že štukovaný rám
Olomouce Floriána Lautzky-ho v §. 62. mylně jest udán rok obrazů nesou andělé. I na ostatních částech kostela jsou
1722. za rok stavby. Tam čteme též, »že kostel Božího Těla bohaté dekorace, rám y a opony atd. štukové, vše velmi
nákladem konviktu na místě kostela téhož jména, jenž byl lahodně kresleno, formou dokonalé a technicky zručně pro
o 4 sáhy níže položen, velmi ozdobně byl vystaven.* R oku vedeno. Všechny okrasy tyto jsou od olomouckého sochaře
1728. vymaloval Ja n Chr. Handke tento kostel freskami a ob Filipa Sadlera. V nitřek kostela Božího Těla, s nímž bohužel
držel za práci, při níž mu pomáhal tovaryš Ja n Drechsler, zatřením oltářních sloupů a odstraněním mnohých obrazů
400 zl. P ráce štukaturské na třech oltářích jsou od olo barbarsky se zacházelo, choval nej větší okrasu svou — strop.
mouckého sochaře Filipa Sadlera (viz Lebensgesch. H andke’s). Nízké kopulovité klenutí kostela jest velmi bohatě pomalo
Po zrušení řádu Jesuitského roku 1773. byla učiněna váno freskami Jana Ch. Handke-ho. O obrazu stropním : »Ponejdříve z této budovy vojenská nemocnice a roku 1791. byla rážka Tatarův u Olomouce,* budeme mluviti na jiném místě,
až budeme udávati povšechnou charakteristiku zmíněného
přem ěněna v dělostřeleckou kasárnu.
Působivě komponované průčelí na konviktní budově do m oravského malíře.
kazuje velký lad, jenž vládne nad společnou podstavou. Slo
žité sloupy v přízemí jsou rustikovány; na kam enných hla
D. SEM INÁŘ.
vicích spatřujem e fantastické tahy a přepych v koncepci, jenž
(NYNÍ C. K. GYMNASIUM A THEOLOGICKÁ F A K U L T A .)
nese vždy nové motivy. Mezi mocnými, vybíhajícími závitky
Prostě v podrobnostech, imposantně v celku vyjímá se
střídají se naturalistické květinové ornam enty, monogrammy,
budova
jesuitského semináře, stojící vedle konviktu, zasvě
jm éna a slavozáře.
Podélné průčelí jest přerušeno obloukovitou branou, cená sv. F rantišku X av. Povstala pak budova tato nákladem
kolem níž stojí rustikované sloupy. Tento portál jest vystaven 16 dobrodinců řádových roku 1629. Stavba semináře protáhla
slohem barokovým a dosahuje svým lomeným a zakrouženým se až k roku 1718. »Historia U niversitatis et ecclesise Jesuištítem podokenního pásku dvojitého okna z prvého poschodí, tarum Olomucensis* v rukopisu uschovaném v c. k. studijní
jež má nad sebou stříšku rovněž uprostřed prolomenou. Ve knihovně obsahuje toto místo: Seminarium anno 1718 invrcholu oblouku jest v ry t rok 1667 a na tabulce mezi záhyby choati Labores novi Seminarii 25. Martij.
Průčelí semináře neobsahuje ničeho pamětihodného, pů
štítovými tento n á p is:
sobí
jen
mocnou úpravou. M á troje poschodí a nad hlavním
Josephus II. Aug.
poschodím mezzanin se čtvercovými okny. Okna hlavního
A egro militi
poschodí vyznačují se bohatým štítovitým příkrovem ; jedno
M DCCLXX X V.
duchý obloukovitý portál má v ose pěkné okno a závitko(Josef II. císař nemocným vojínům roku 1785.)
Po pravé straně brány jsou dvéře s prolomeným troj- vitou korunu. Nad vraty jest na pravoúhlé tabuli tento nápis:
O PTIM A RV M A R TIV M
úhelným štítem, jenž jest ozdoben závitkovými a mušlovými
LVDIS
ornam enty sádrovými. Okna jsou prostě, ale působivě praco
JO S E P H V S H. AVG.
vána, obklopena jemně profilovanými stěnami a mají přímý
M DCCLXX X III.
příkrov. Celý předek přízemí jest opatřen krásným i želez
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3. BÝVALÝ KLÁŠTER ŽENSKÝ SV. KLÁRY.
(N Y N Í C. K . S T U D IJN Í K N IH O V N A A C. A K . K A S Á R N A ..)

K lášter a kostel zrušeného roku 1782. k lá šte ra K la rise k na hlavním portálu užito bylo jen prostých korintských sloupů,
byly v nynější podobě roku 1772. vystavěny. V mést. archivu místo polokruhových výklenků se sochami po obou stranách
jsou dvě listiny, týkající se stavby kostela. V prvé žádá portálu jednoduchý rám, místo řady sloupů korintských ma
Norberta Munierin dne 20. března 1772. od m agistrátu města jících rozčleňovati průčelí jednoduché lisény s malými hlavicemi,
Olomouce, aby přenechal kus ulice ku stavbě kostela, má místo velkých oken s fantasie plnými rám y a ornamentálními
totiž tento o 1 stopu dále se pošinouti. 26. března 1772. po korunami jen okna se mdlými rámy ve vrchním patře a slepá
dává zprávu c. k. rada Florián Lautzký ze Straufienheimu okna v přízemí.
Stavba jest ukončena slabou římsou, kdežto na nákresech
jako primátor, že nárysy ku stavbě pocházejí od zdejšího
stavitele a městského zednického mistra Václava Bedy, a že jest ohnutá konsolová římsa a nad postranními průčelími
kostel třeba postaviti tím spůsobem, že bude kostel pošinut zdvihají se vysoké štíty ozdobené figurami a listínf.
Průčelí klášterní budovy jest zdélí 56-8 m a zvýší 16 m,
přes dřívější sloupy kostela o 1 stopu šířky po délce, pak že
třeba zabrati 11 sáhů 5 stop z ulice. V historickém museu dvoupatrová a rozdělená pil astry. R ad y oken jsou jednoduché
města Olomouce uchovaly se nákresy Bedovy ku stavbě pravoúhlé otvory, prostě orámované. Jen čtyři severní okna
kostela a kláštera. Stavitel obmýšlel daleko větší okrasu p rů  mají bohatější příkrov, jsou od bývalého refektáře.
Rovněž tak jednoduchá jako průčelí jest vnitřní úprava
čelí, než později vskutku provedena byla. N ákresy tyto na
značují vystupující střed s bohatým štítem, 20 vysokým, a kostela; jediné válcovité klenutí překlenuje prostor zvýší ig rn.
Po zrušení kláštera dne 29. ledna 1782. byla přenechána
dvojitou lomenou střechou, již měla zdobiti zdobná, prolomená,
50 1' vysoká věžka. Štít a věž nejsou na nynější kostelní klášterní budova ze začátku chovancům kněžského semináře
budově i podrobnosti při provedení byly zjednodušeny. Místo a později byla proměněna v kasárnu, kostel však za knihovnu
do předu vystupujících sloupů a točitého štítu s postavami pro lyceum (nyní c. k. studijní knihovna).

4. NĚKDEJŠÍ KLÁŠ TER MINORITSKÝ.
(N Y N Í ZEM SK Ál NEM OCNICE.)

Rozsáhlá budova, v níž jest dnes všeobecná zemská
nemocnice, byla dříve klášterem M inoritů; teprve roku 1785.
pozbyla svého někdejšího účelu. R oku 1734. počal kvardián
Minoritů, P. Max Sigl, stavbu nového konventu řízením olo
mouckého stavitele Matěje Kniebandla. 1748. stavba pokračo
vala a byla dokončena za kvardiána P. V irgila K raupa i s
ohradní zdí a velkou hlavní branou. Pěkně Zachovalá M arianská
kaple konventní budovy jest nepochybně z doby starší.
Méně zajímavé jest dvoupatrové, pouze lemem obdélným
oživené průčelí někdejšího konventu, k terý se rozprostíral
kolem velikého nádvoří. Za to jsou vnitřní prostory kaple
M atky Boží a k ní vedoucí předsíně zřetelně a živě rozčleněny,
zdařile rozměřeny a účinně propracovány. Valené klenutí
předsíně a žebra tram líková jsou hojně poseta štukaturou,
myšlénkou i tvarem úplně italskou, která připom íná štukaturské okrasy Fontanovy v kostele na Sv. K opečku. Rovněž
tak vyzdoben vnitřek kaple. Na pendentifech čtverce jsou

geniové s korunami a hojně zdobená okreslení (cartouche).
S těny okrouhlého bubnu jsou oživeny 6 korintským i pilastry
a záhybovým břevnovím. Velikými okny cylindru vniká hojně
světla do kaple. Zvýšená báně pne se do polokoule a jest
silně dělena táhlými pasy, posetými úhlednými makovicemi,
pole mezi nimi zdobí okreslení (cartouche) a stuhy s nápisy.
Nad úměrnou bání vyniká světlá lucerna. Hlavní oltář zhotovil
olomoucký sochař Jan Scherhauf jak svědčí Cerroni v »Ději
nách výtvarných umění na Moravě«, oltářní obraz maloval
brněnský malíř František Korompai.
V elký hlavní portál, vedoucí do obdélné přední zahrady,
jest zdoben pilastry, stojícími před čtverhranným i pilíři. Nad
košíkovitým obloukem portálu jest tento nápis:
InfantV LIs reLICtls aegrls
graV ID IsqV e LeVaM Inl
JosephVs 11.
(Nálezinec, nemocnice, porodnice. Josef II. 1786.)

C. R E S I D E N C E .
1. KNÍŽE-ARCIBISKUPSKÁ RESIDENCE.
(O B RA Z V II.)

Mezi četnými domy kanovnickými, obkličujícími město
Olomouc od někdejší brány hradní polokruhem od východu
k jihu, třeba vytknouti kníže-arcibiskupskou residenci jakožto
významné dílo staršího umění barokového. Evropské pověsti
nabyla tato budova tím, že se v ní zdržoval Jeho c. k. Veli
čenstvo Ferdinand /. a jeho nejjasnější choť roku 1848., a že
tam tento panovník složil císařskou korunu do rukou Jeho
Apoštolského Veličenstva F rantiška Josefa I. (2. prosince 1848.).
V lenním sále paláce, v němž se odehrála ona scéna trůnní
změny, jest mramorová pam ětní deska, kterou dal zasaditi
kardinál kníže-arcibiskup M axim ilián Josef, svobodný pán
Sommerau-Beckh, na pam átku událostí roku 1848. s tímto zla

tými písmeny psaným nápisem: »In abdicationis qua Ferdinandus Imperatorum clementissimus turbinum politicorum abissum obstructurus hisce in aedibus Austriaci imperii sceptra
veneranda in nepotis augustissimi Francisci Josephi I., vacillantia Austrise regnorum fundamenta Viribus Unitis stabilituri
manus immisit piam ac perennem memoriam poni fecit Maximilianus Josephus, Princeps Archiepiscopus Olomucensis. IV.
ante Nonas Decembris 1848.*
(Na zbožnou a stálou pam átku zřeknutí se trůnu, jímž
F erdinand z panovníků Nejdobrotivější, chtěje zmatků politic
kých propast ohraditi, v tomto domě Rakouského mocnářství
žezla ctihodná složil v ruce synovce nejjasnějšího, Františka

—
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Josefa I., hodlajícího třesoucí se základy R akouských králov končí stavbu. Na přič jest podlouhlá budova rozčleněna por
ství »Spojenými silami« upevniti — zasaditi dal Maximilián tály. Prostřední hlavní portál vyniká hojným plastickým lemo
Josef, kníže-arcibiskup olomoucký. 2. prosince 1848.)
váním (obrazec 7.). Toskánské sloupy s římsou záhybovou
K dyž stará budova, kníže-biskupem Stanislavem Thur- a mohutné konsoly drží balkon podvojného okna nad por
zonem (1497.— 1540.) započatá a teprve kníže-biskupem Janem tálem. Okno to má zvláštní kotoučovitou korunu se zdobným
Dubraviem ( 1 5 4 1 .— 1553.) dostavěná, pro sešlost stala se ne- znakem a činí s portálem a balkonem pěknou jehlancovitou
upotřebitelnou, vystavěl novou residenci ze základů kníže- výstavu. K ulaté okreslení (cartouche) v koruně okenní má
biskup K arel hrabě Lichtenstein roku 1670. italskými odbor kapitolní znak s rodinným znakem K arla II. hraběte Lichtennými znalci umění.
steina, shora berla, infule, klobouk vévodský a meč, v carBaltazar Fontana, pod jehož dozorem byl nádherný touchi tento nápis:
zámek sídelní v Kroměříži uvnitř i zevně velkolepě upraven,
CA ROLVS D EI G R A T IA
měl prý, dle zpráv Cerroni-ho, vynikající účast při nové stavbě
EPISCO PV S OLOMVCENSIS D V X S. R . J.
P R IN C E PS R E G IiE CAPELL^E B O EM LE &
olomoucké.
K níže-arcibiskupská residence nelíší se vnitřním rozděle
D E LICH TEN STEIN COMES
ním podstatně od plánu většiny domů kanovnických, jest však
1669.
ku potřebám většího dvoru
(Karel, z Boží milosti bi
rozsáhleji a velkolepěji zbu
skup olomoucký, vévoda,
dována. V yniká několika
kníže královské kaple české
prostranným i sály pro mnoho
a hrabě Lichtenstein. 1669.)
osob určenými, jichž se uží
Oba vedlejší boční por
valo při různých slavnostních
tály tvoří jednoduché oblouky
úkonech. K oněm sálům druží
a jsou obklíčeny toskánskými
pilastry. Nápis přístavku se
se prostranné příslušné p ro 
znakem zní;
story, vedlejší pokoje, předCarolus Com. De
pokoje, předsíně s velkolepým
lichtenstein Epus
schodištěm.
Olom. A FVNDAM ENTO
Dle zmíněného svědka
E xtruxit Anno 1669.
byla v 2. poschodí paláce
(K arel hrabě Lichten
krásná, rozsáhlá jídelna. Toto
stein, biskup olomoucký, ze
píše o ní Cerroni: »Fresková
základů zbudoval roku 1669.)
malba stropu představuje
Okna prvního poschodí
Apollina korunujícího genia
mají střídavě trojhrannou a
umění a věd ve shromáždění
obloukovitou stříšku s o k ra 
všech národů. Strop ten zdobí
Obr. 7. Celkový pohled na kníže-arcibiskupskou residenci.
sou
kulovou. Méně zamlou
allegorické postavy, značící
vají
se
okna
druhého
poschodí,
jsouce
prosta a shora vodo
14 italských zemí a 18 geniů s květinami. Malby ty provedl
slavný vídeňský malíř Carpophero Tencalla, Miláňan, roku rovně zakončena.
Dle rytiny z historického musea města Olomouce (Mus.
1674., jakož i malby na třech stropech v dolní jídelně a v obou
pokojích sousedících, jež znázorňují příhody Josefa egyptského, čís. 897.: Biskupská residence v Olomouci. B. W erner
delin. M artin Engelbrecht excud. Aug. Vind. — lze určiti
rovněž roku IÓ74.«
Za panování kardinála A íaxim iliána Josefa, svobodného změny, jež se staly koncem 17. století na hlavním prů
pána Sommerau-Beckha, byla residence uvnitř značně pře čelí. Staly se však pouze se střechou budovy a jejími
měněna. Cerronim zmíněný sál byl tehdy zcela přestaven a oběma bočními štíty. Budova residenční měla dříve vysokou
v menší pokoje přem ěněn; tím zničeny všechny fresky Tencallovy. střechu se štítovím a vysoko se pnoucí, silně rozčleněné štíty
V ýstava hlavního průčelí jest skromná a prosta; vyniká boční. Rovněž na ostatních částech průčelí nádvořního popouze třemi mohutnými portály a účinnou plastikou stříšek zorovati pozdější přestavby. Sloupení nádvořní bylo zazděno
okenních. Celkový pohled jest zajímavý. Nad nevysokým pří a provedeno velmi prosté rozčlenění. Tvarem svým doko
zemím s prostým i polopatrovými okny jsou dvě stejnoměrná, nalé průčelí zahradní pochází snad z doby panování Som
slabou římsou oddělená poschodí. Prostá, silná hlavní římsa merau-Beckha.

2. RESIDENCE DĚKANA DOMSKÉHO.
(Obr. VIII.)

Tato ryze italská stavba má dvě v pravém úhlu sbíha
jící se části a činí s věží Barborskou a s kaplí sv. A nny (viz
díl I., obrazec 22.) velmi malebnou skupinu.
Na rožní zdi zadní části budovy k severu historicky
pam átného děkanství domského jest na otevřené chodbě smě
rem k H radisku břidlicová deska s tímto nápisem :
DIE . IV . A U G U STI . MCCCVI .
VENCESLAUS . III.
B O H E M L E . ET . PO L O N LE . R E X .
S T IR P IS . PRZEM YSLE^E . ULTIM A . P R O L E S .
E X E R C IT Ů M . POLONIAM . V E R SV S .
OLOMUCII . C O N TRA H EN S .
A . CO NRA D O . D E . M UELHOVE .
HOC . IN . D EA M B U LA TO R IO . OCCISUS . EST .

(Dne 4. srpna 1306. byl Vácslav III. český a polský
král, z rodu Přemyslovců poslední potomek, vojsko proti
Polsce v Olomouci sbíraje, Conradem z Můlhovu zavražděn
na této chodbě.)
Domské děkanství bylo od roku 1306. několikráte pře
stavováno; vyhořelo také při nezdařeném útoku císařskými
na město 20. září 1644. Ja k jest nyní, pochází v podstatě
z polovice 17. století. Budova z předu jednopatrová uzavírá
s kaplí sv. A nny obdélnou zahradu, ze zadu stojí na nepra
videlném pozemku a vypíná se několika poschodími malebně
na hradbách městských. Levé křídlo residence má okrouhlý
výstupek s pěknou, barokovou stříškou. Zevnější výstavnost
přímkovité, jednopatrové stavby jest velmi prosta. V průčelí
zahradním, obráceném k náměstí domskému, otvírá se řada
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kulatého sloupení uprostřed hermy nesený, zdobný, krytý
pavlan, tvarem zcela italský.
S residencí sousedící kaple sv. Barbory má dekora
tivní věž, jež svými pevnými tvary zaujímá pěkné místo v cel

—

kovém pohledu. Vnitřek budovy, z jejíž bývalého zařízení
málo zachováno, ničím nevyniká. Prostřed plotu přední za
hrady jest hlavní brána, lemovaná korintskými sloupy s b á
němi.

3. DOMY KANOVNICKÉ.
(O br. IX .)

Kanovnické domy pocházejí většinou z dob panování
Karla Lichtensteina. Tento velečinný církevní kníže potvrdil
roku 1676. kapitolní usnešení, dle něhož při všech stávajících a
oněch domech kapitolních, jež měly ještě býti opraveny, znaky
kapitolní měly pro vždy zůstati a pod peněžitou pokutou ani
změněny ani odstraněny býti nesměly. Ještě dnes jest většinou
na kanovnických domech na stříškách monumentálních por
tálů znak jmenovaného knížete-biskupa, kapitolní a pod oběma
většinou znak prvního kanovníka, jenž tam bydlel.
Z řady zmíněných staveb vytkneme jen některé význačné
z doby K arla Lichtensteina a z 18. století, chtíce ukázati,
dle jakých zásad stavěny byly. Význačno u těchto staveb jest
ponejvíce, že pohled z ulice vyjma velkolepé portály jest méně
poutavý, z nádvoří však a na průčelí zahradní velmi zajímavý
výstavností. Další společný základní rys jest ten, že se kupí
kolem čtverhranného nádvoří dle ustáleného pravidla.

»
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často nemalých rozměrů, jsou bohužel na nepatrné výjimky
zabíleny.

Obrazec 9. představuje pohled ze dvora stavitelsky po
zoruhodného domu kanovnického, residenční ulice 22. Na
průčelí v tuto ulici obráceném vidíme pěkný, košíkovitým
obloukem zakončený portál s úpravným oknem osním. Jedno
duché přízemí jest ozdobně čtvercováno, hlavní patro pilastry
oživeno a prohýbanou stříškou zdobenými okny rozčleněno.
Pilastry s vedlejšími pilastry drží hlavní záhybovou římsu,
nad níž jest vysoká, slepými okny zdobená attická čásť stavby.
Sloupkové zábradlí se sochami a vásami táhne se celou budo
vou. Prostřední okno má jemně točenou, škeblemi, cartouchemi a znaky zdobenou stříšku. Pod okreslením (cartouchí)
desku s tímto nápisem: Rev. Ac. Jll. DD Franc. Co. a Braida

k
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O br. 9. P ortál kanovnické residence 12.

O br. 10. P ortál kanovnické residence 6.

Ozdobou průčelí nádvořního jsou dříve otevřená, nyní De Ronseg. et Cornig. D. C. EPVS Hippon, Suffrag. Olom.
většinou zděná sloupení mezi oblouky na pilířích. Všechny Has ipsas auxit et altius struxit MDCCV. (Nejdůst. a nejjasn.
portály jsou znamenitě pracovány a tvoří skvělou dekoraci Pán pan Fr. hrabě Braida z Ronseg. a Cornig. Boží milostí
svými sloupy, obyčejně šikmými obrubnými pilíři a stavitelsky biskup Hipponský, světící biskup Olom. tuto budovu rozšířil
propracovanými osními okny. Ostatní ozdoby v průčelí, ač často a zvýšil. 1705.)
Klenutá předsíň vede do vnadného sloupení v nádvoří
velmi jednoduchý, jsou pěkně rozděleny. Další předností
těchto duchem uměleckým oživených průčelí jsou jemné, ze budovy. Maje přibližnou podobu čtverce, jest nádvoří z boků
vzdálenosti působivé tvary zdobných postav portálu, stříšky vchodu uzavřeno pokoji, za to táhnou se podél průčelí západ
okenní a koruny římsové.
ního v přízemí otevřená sloupení. Hlavní římsa jest nad pi
Vnitřek jest namnoze dílem nádhery stavitelské. Předsíň lastry zahýbána, ve vlysu zdobena. Plochy nad zobloučením
bývá prostě, ale vkusně zřízena, schodiště v některých resi jsou posety pěknými okrasami stukaturskými nejjemnější práce
dencích silně vyvinuto. Nemalá pozornost věnována výzdobě a dodávají výstavnosti nádvoří vnady nemalé.
Povšimnutí hodna jest domácí kaple této residence svými
stropní v místnostech vzácných pokojů. Ještě dnes můžeme
se pokochati plastickou dekorací vnitřku, jež provedena celou malbami, jež, jak lze souditi, pochází od Jana Chr. Handke-a.
zručností stukaturskou. Postavy a okrasy, silně stínící, plní Tmavohnědé obrazy nástěnné představují výjevy z utrpení
velmi případně mezery lemem rozdělených stěn; malby freskové, Páně a vynikají dobrou, jednoduchou komposicí, přesnou
8

kresbou postav, ja k soum ěrnosti vespolné, ta k zvláště vzhle
dem k okolni, hojně m alované výstavnosti. N a stropě kaple
m alován znak h ra b ě te Leopolda E gkha z Hungersbachu (byl
1752. dom ským děkanem v Olomouci), jenž dal m alby zho
tovit!.

N yní budtež ještě některé svérázné stavitelské a okrasné
tv a ry v y tk n u ty , k te ré na kanovnických dom ech v Olomouci
zříti. P řed n ě zmiňujeme něk terý ch staveb portálů, jež svými
ozdobam i a jich rozdělením vykazují pěknou rozm anitost a
jež k rášlí hlavní průčelí těchto dom ů k anovnických: Ulice
residenční 16, 12, 18 a 6. P letencovitě zdobený otvor okrouhlého
oblouku první zm íněné b rán y (viz obr. 8.) jest okřídlen tos
kánským i sloupy na podstavcích. N ad záhybovým břevnovím
úseční proříznutá stříška, v jejímž středu znak K a rla Lichtensteina s visícími věnci. N ad otvorem p ortálu znak kanovníka
Schroffla 2 Schróffenheim u. V této residenci viděti znam enitou
práci stu k aturskou, v pokojích k nádvoří starší, již popsané
o k rasy barokové, k ulici zdobné široké plochy se škeblem i
v rozích. Škeble většinou obroubeny, zavíjejí se v okrasy
rostlinné. A k an th u s s tenkým i, třtínovitým i stopkam i druží se
k sm ělým závitkům profilů lem ových.
V klenuté síni této residence na kam enné desce tento
náp is: A nno 1679, die 24. A prilis F undam entalem Neoaedificij Lapidem Infra L ocavit. F erd in an d u s Schroffel D eSchróffenheim , Canonicus P roto n o tariu s A postolicus, E t P ro T em pore
Possessor R esidentialis D om us H V IV S. (R oku 1679 dne
24. du b n a základní kám en k nové stavbě položil F erdinand
Schroffel z Schróffenheim u, kanovník, p ro to n o tá ř apoštolský
a dočasný m ajitel residence této.)
P o rtál dom u v residenční ulici čís. 12. (viz obr. 9.) tvoří

oblouk o k rouhlý na pilířích, obklíčených jonickým i, na pokos
postaveným i p ilastry, silně členěným i zdivém vystouplým .
P řísta v ek obrysů ztočených na záhybovém zakončení řím so
vém, p ro střed profilního oblouku m aska svorníku, nad níž na
kučeravých úponkách akanthových znak J a n a Želeckého
2 Počenic.
R esidence čís. 18. rovněž v y n ik á úhledným prostředním
portálem s vystrojeným i a dém antovaným i k v á d ry v kvetoucím
slohu barokovém se znam enitě provedeným i okreslením i (cartouchem i) znaku. N ádherný vchod baro k o v ý má též residence
probošta dom ského (ulice resid. č. 6.). V ystouplá řím sa záhy
bová okrouhlého p o rtálu (obr. 10.) jest zdobena květinam i a
spočívá na pilastrech kolm o postavených a na svorníku,
zobloučení m im ovolné sloupy korintisované. Z vnitřní ú p rav y
residence p robošta dom ského stojí za podívanou zvláště úp rav n á
jídelna v části k nádvoří. S těn y velikého pravoúhelného sálu b y ly
v době novější m éně zdařile m odernisovány, za to posud za
chován v staré nádheře silně štukovaný strop plochého košikovitého k lenutí valeného. O braz celým stropem se šířící, se
znakem dom ského p robošta F r. Ferdinanda hraběte Ódta
(zvoleného 1717.) vyznačuje dobu, z níž pochází toto skvostné
dílo. Lem obrazu prostředního jest bohatě profilován, kolem
kupí se úponky, kv ětin y a v y p ouklé m edaillony s allegorickým i postavam i. Je ště dnes překvapuje plnou nádherou
b a re v hrající freskový obraz, jenž znázorňuje ten to děj: Ventu ria a V olum nia, m atk a a choť K oriolanova, hledají jej
v táb o ře k rále V olského před Ř ím em , chtíce jej zdržeti boje
proti rodném u m ěstu. D ivákovi v levo stojí na stupních n ád 
herného loubí, se sloupy zdobeným i draperiem i, K oriolan,
obklíčen bojovníky, před ním klečí m atka, bokem stojí V o 
lum nia, v průvodu vznešených p a n í ; v pozadí bojovníci a
stan y . K om posice obrazu s m nohým i postavam i jest životná,
v ypracování bedlivo, barevnost znam enita.

D. DÍ LA S O C H A Ř S K Á .
Olom ouc může se pochlubiti kvetoucí úctyhodnou p la 
stikou barokovou. Soudím e-li dle toho, co se v ' Olomouci
z děl sochařských z dob um ění barokového zachovalo, úkolů
plastice v ěru nechybilo. N ejpěknější p a m á tk y jsou z této doby.
Spůsobilost dom ácího um ění dokazuje to, že pocházejí skoro
vesm ěs od um ělců dom ácích. Ovšem nepůsobí m nohé z těchto
děl dojmem vynikajících um ělců, ale přece v y n ik á v seznam u
tehdejších sochařů m nohý znam enitý talent. B udtež zde po
p řed n ě zmíněni O ndřej Zahner, J a n Sturm er, F ilip Sadler,
A u g u stin Thomasberger, J a n Schauberger a J o s e f W interhalder.
P la stik y oné doby užíváno především k okrasám a k v y 
zdobení tv arů sta v ite lsk ý c h ; ona m ěla často rozhodnou účast
p ři stavbách, její vypo u k lá p ráce zvýšovala m ěnu světla a
stínu, její postavy oživovaly stěny. Pozorovali jsm e, k te ra k
tato úloha její na různých pam ětihodných budovách skvěle
i nepatrnějším i um ělci provedena byla. S tohoto hlediska mizí
většinou onen dojem nepříznivý, jejž činí n ě k te rá díla sochař
sk á oné doby povrchností a zběžností, poněvadž sochy a práce

vypo n k lá vždy m ohutně působí souladem se stavebností i při
nadsazované pohyblivosti a affektnosti. V šak i větší, sam o
statné plastické pom níky, na p řík lad sloup N ejsvětější T rojice
na H orním nám ěstí, socha sv. Ja n a p řed někdejším prem on
strátsk ý m klášterem H radisským , socha sv. N o rb e rta na
sv. K o p ečk u , velkolepé staré studně svědčí nejskvěleji o do
vednosti svých zhotovitelů.
Především dlužno uznati, že jm enované řezby zúm yslně
b y ly p raco v án y pro místo, jež m ěly zdobiti, že p roporce po
stav úplně vyhovují perspektivě, držení těla a oděv postav
jsou veskrze m alebný, vypočteny na účinky světla a stínu,
a že celek jest velkolepě prom yšlen a proveden.
T u jsm e opět měli při popisu stavitelských p am átek p ří
ležitost, připom enout! si um ění stukaturské. L ehkost a fan 
tasie charakterisují ta to díla. Především výtečné ornam enty,
opony, štíty, květiny, plody, herm y, andělé a geniové, vše to
jsou původní m odely, ne reprodukce, ja k to na nynějších stuk a tu rsk ý c h dílech vidíme.

—
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SLOUP NEJSV. TROJICE.
(Obr. X .)

Sloup Nejsv. Trojice na Horním náměstí patří k nejskvě- magistrát dalších 10 sáhů bez dovozu. Dalších zpráv o po
lejším uměleckým předmětům, jež vytvořilo plastické umění čátku a postupu práce v městském archivu jsme nenašli.
slohu barokového v XVIII. století v Olomouci. Kolossální (Chron. »sloup Nejsv. Trojice v Olojnouci,« popis Viktora
dílo jest úplně v duchu doby nejen navrženo, nýbrž i pro Hamburgera v čas. »Moravia,« roč. 1878. a W . Můller, Gesch.
vedeno, vynikajíc nad bašty a domy městské. Ono jest jas d. konigl. Hauptstadt Olmůtz 1882., str. 218.)
Stavba asi málo pokročila za dohledu Renderova až
ným důkazem zbožného a uměleckého smyslu praotcův a po
mníkem veškeré domácí skulpturní činnosti předešlého století. k jeho smrti. Zemřelť 9. dubna 1733. vodnatelností ve stáří
Florián Josef Lautzky, syndicus města Olomouce, píše 64 let. (Úmrtní matrika farní u sv. Mořice.)
Render zanechal na pokračování díla 8961 zl. 49 kr. a
ve svých dějinách král. města Olomouce z roku 1746. o tomto
zvláště
k výzdobě kaple uvnitř podstavce sloupu 2000 zl.
nádherném pomníku, který se tehdy stavěl, takto: »Tento
čestný sloup, na němž dosud žádný cizinec nepracoval, nýbrž Přes to však nestavělo se několik let, až městský kamenník
jedině zdejší městští umělci a mistři, svou vznešeností nemá Václav Rokitzký opět počal. Tento však zemřel již 21. září
si ve všech c. k. korunních zemích a celém Německu rov 1738. souchotinami ve stáří 45 let. (Matrika úmrtní ve faře
sv. Mořice.)
ného.«
Z účetní knihy fary sv. Mořické vynímáme, že tento
Následující dějiny stavby byly čerpány z nejspolehlivěj
ších pramenů, a sice z bohatého archivního materiálu, jenž kamenník mnohé práce vykonal v letech 1733.—1738. pro ko
se udržel od zřizování sloupu Nejsv. Trojice. My si budeme stel sv. Mořice. Od roku 1739. nalézáme tam častěji jméno
výhradně všímati umělců, nákladu na práci a na materiál a jeho syna, Ignáce Rokitzkého. Tento, jenž pracoval již s otcem
zvláštních okolností, za nichž dílo toto povstalo. Schwoy, jako palír, obdržel roku 1738. vedení stavby sloupové a udělal
k tomuto sloupu dokonalý model
W olný a starší místopiscové moravští
a nárys, počal pak tento čestný
odvolávají se ve svých pojednáních
sloup jako měšťan a mistr stavěti,
o této soše na Cerroni-ho »Geschichte
a sice od kulatých polooken až k
der bildenden Kůnste in Máhren*
hlavní římse.
a dra. W eckebroda »Sammlungen
Zatím však opozdovalo se pro
zur Topographie der Stadt Olmůtz*,
vedení
díla válkami a zvláště znovu
ačkoli tyto prameny právě ve zprá
pruským
vpádem. Celá práce přišla
vách o tomto pomníku nejistý a ani
k řeči v městské radě teprve 16. srpna
nejsou v nich uvedena jména zaměst
1744., kde byli zpravodaji radové
naných umělců.
W
ilperth a Brauner, načež uzavřeno
Práce sama byla velice zdloubylo,
ve stavbě pokračovati. Jak da
hava a protáhla se přes čtyřicet
leko již stavba byla provedena, není
let. Popud ku zřízení této památky
možno ze stávajících pramenů vydal mor, jenž řádil v letech 1715. a
zkoumati. Práce sochařská byla již
1716. v Olomouci. Za původ svůj dě
asi hotova s výzdobou prvého oddílu
kuje zbožnému městskému kamenšestistranné spodní stavby s reliefy
níku Vácslavu Renderovi. Již 29. října
šesti apoštolů. Vynikají propracova
roku 1715. prosí týž v listu k magi
ností a zručností v práci, jež však
strátu města Olomouce za vhodné
značně se líší od práce později zho
místo pro čestný nebo morový sloup,
jejž si umínili někteří dobrodinci potovených postav.
Práce kamennické dostal kastaviti, aby odvrátili zhoubnou ná
mennický mistr Augustin Scholz.
kazu; a to takový sloup, který by
Smlouva o tom ze dne 6. září 1745.
výškou a krásou všechny převýšil.
jest
podepsána královským soudcem
V dopisu bez data, na nějž byla
Thad. J. Zimmerlem. Dle této smlouvy
dána odpověd záporná dne 24. března
měl si jmenovaný kamenník všechny
1716., prosí zmíněný mistr jménem
všech dobrodinců, aby magistrát po O br. 10. M odel sloupu Nejsv. T rojice v c. k. studijní knihovně. potřebné kameny z dovolení Jeho
Výsosti arcibiskupa solnohradského
stavil hlavní stráž na pravém rohu
západní strany radnice, cisterny pak aby svým nákladem jako biskupa olomouckého nalámati v lomech Moletínských
magistrát dal dále pošinouti. V dubnu 1716. nabízí magistrátu a jak toho umění kamennické a okrasa a předmět vyžadují,
jménem dobrodinců, že dá pošinouti cisternu Herkulesovu a co nejlépe spracovati a dobře, pevně a trvale zasaditi.
Za druhé: Má býti hlavní sloup či pyramis dle profilu
hlavní stráž bez podpory peněz veřejných z fondu k tomu
určeného, proto že chtějí postaviti čestný a morový sloup kresleného komisí a Schohem pracován a proporce šířky a
výšky hlavního a základního nákresu budtež dvakráte udány.
a jinde na celém Horním náměstí není příhodného místa.
10. července 1716. zavázal se R ender reversem »einem Za tyto kamennické práce, jež Scholz měl dle pravidel kamenLóblich-Wohl-Edelgestrengen, Hoch- und Wohlweysen* — nického umění provésti ve čtyřech letech s desítiletou zárukou
slavnému magistrátu král. hlav. města a pevnosti Olomouce, že za škody větrem spůsobené, měl dostati v různých lhůtách
vystaví nákladem nejmenovaných dobrodinců na Horním ná 5500 zl.
Sochařské práce byly smlouvou dne 10. září 1745. dány
městí čestný sloup k poctě Nejsv. Trojice a že dá pošinouti
olomouckému
sochaři Ondřeji Zahnerovi. Poukazujeme k životo
nákladem těchže dobrodinců bez podpory obce cisternu Herkulesskou a hlavní stráži. V témž reversu jest udán i postup pisným datům, jež jsme o tomto výtečném umělci v před
mluvě uvedli.
veškeré práce.
Nejdůležitější ustanovení ve smlouvě Sim. Thad. J. Zim
Zdá se, že R ender započal práci ještě v létě roku 1716.
merlem,
král. soudcem, a Ondřejem Zahnerem podepsané znějí
V dopisu na magistrát děkuje za 50 sáhů kamene zednického
z lomů u hospitálu sv. Joba a Lazara, jež dal sl. magistrát doslovně takto:
Když Václav Render pro svou smrť sloupu nedokonal
i bezplatně přivézti, jest však ještě potřeba asi 20 sáhů sta
vebního kamene. Rozhodnutím ze dne 7. září 1716. povoluje a třeba ještě zhotoviti sochařských prací 21 obrazů nebo soch.
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každá zvýší g stop, pak 12 dětských postav, každá zvýší
Kamennické práce pro sloup Nejsv. Trojice dodal do roku
5'/2 stopy, jež by držely v rukou svítilny, dále šest apoštolů 1751. Augustin Scholz a po jeho smrti vdova po něm. Tohoto
započatých, ale dosud nedokončených, bud poprsí anebo práce roku vrátil se Jan Ignác Rokitzký a obdržel za vystavení
po spůsobu Pastera-Lva, pak ještě potřebný profil 4 sáhy sloupu od dutého podstavce nahorů a za dolní zábradlí
vysoký k obrazu Nejsv. Trojice a Michaela Archanděla, a 1900 zl. (Smlouva ze dne 11. března 1751. o úplném zhotovení
nyní Ondřej Zahner se přihlásil, že vše to zhotoví do tří let, sloupu.)
požaduje za každou sochu 115 z l.: za obraz apoštola 30 zl.,
R oku 1752. zemřel tvůrce všech figurálných prací na
za každé dítě 12 zl., pak za profil 200 zl., dohromady za sloupu Nejsv. Trojice. Zahnerův žák Jan František Scherhauf
(nikoli Scherzauf, jak ho píší Schwoy, Hawlik, W olný, Dudík
2939 zlZavazuje pak se přihlášený Ondřej Zahner, že zhotoví a jiní,) byl vybídnut, aby podnikl některé opravy na díle
a vypracuje co nejlépe a nejpilněji z čistého kamene bloss- svého zemřelého mistra. V rozpočtu na práci, jež třeba vyko
dorfského z celých kusů dle svého nejlepšího sochařského nat! na čestném sloupu, ze dne 18. prosince 1753., jest doslovně
umění 21 soch na čestný sloup Nejsv. Trojice a sice Nejsvě- psáno: Za vypracování 18 soch, jež nejen že všechny musejí
tější M atku Boží dle spůsobu nárysu, jak na nebe byla vzata, býti přikryty, nýbrž na nichž i mnohé jiné opravy třeba
pak po obou stranách této sochy po jednom andělu, vzdví- učiniti jak opraviti ulámané prsty, oděv, stříšky a připev
hajícím blah. M atku Boží, pak sv. pěstouna Páně, Josefa, nění . . . 160 zl.; za 12 dětských postav, z nichž jednu třeba
sv. Joachima, sv. Annu, sv. Thaddaea, sv. Jan a K řtitele, úplně vyhotoviti, ostatní střechou opatřiti . . . 45 zl.
sv. Jan a Nepomuckého, sv. Jan a Sarkandra, sv. Vavřince,
Z pam ětního spisu měšťana a kamennického mistra Jana
sv. Jeroným a, sv. Mořice, sv. Václava, sv. Blažeje, sv. Voj Ignáce Rokitzkého ze dne 16. května 1754. dovídáme se, že
těcha, sv. X avera, sv. Cyrilla a Methoděje, sv. Antonína hlavice byla nahoru dána 23. června 1752. Podstavek a p y 
Paduánského a sv. K apistrána, každou zvýši 9 stop, pak na ramidu, jež byly těžké čtyři až půlpata sta centů, vytáhli
sloupy kolkolem sošky 12 dítek, každé zvýší 572 stopy, jež nahorů tehdejší vojáci sl. prvého regim entu cis. infanterie
drží v rukou z kam ene vytesané svítilny, rovněž pak 6 soch Františka, umístění v garnisoně. 18 kam enných figur jsem já
apoštolů Pastero-Levskou prací stejných se spodními 6 hoto vytáhl a zasadil, což vše se stalo dle mé disposice a mým
vými sochami velikosti 6 stop.
nařízením beze všeho neštěstí.
D ále se ustanovuje, že má se vytahování a postavení
13. ledna 1753. učiněna byla smlouva s Janem Weninsoch díti na útraty sochařovy, jenž též obstará zaolovnění a gerem, aby vytáhl nahoru a upevnil těla sochy Nejsv. Trojice,
začepování železnými tý čem i; týž však musí mimo to za svou začež obdržel 550 zl.
práci po 10 let ručiti a na záruku dáti svou oprávněnou ná
Městský malíř a okrášlovač Ludvík Ignác M úller ob
levnu zdejší a pěkný svůj dům v České ulici jako hypothéku. staral nátěr a příkrasu sloupů a obdržel za práci a námahu
Figurální práce v ohněm hnané mědi měly se dáti dle 538 zl. Potřebný m ateriál dodal m agistrát. (Smlouva ze dne
úradku m agistrátu augsburským zlatníkům, ale odpověd jejich 3. července 1753.) Počátkem května 1754. stálo již hotové
zněla neuspokojivě, žádajíce vysoké ceny; též nabídky olo dílo bez lešení. Téhož roku 9. září byla socha slavnostně po
mouckých zlatníků byly příliš drahé a proto byla tato práce svěcena arcibiskupem a kardinálem Ferdinandem hrabětem
dána olomouckému zlatníku Šimonu Forstnerovi, jenž podal
Troyerem za přítomnosti Jejich Veličenstev císařovny Marie
dosti mírnou nabídku. Listina v městském archivu nám o Terezie a Františka I. K onsekrační akt velmi obšírně vylíčuje
tom to vyjednávání podává zp ráv u :
současný pram en: »Beschreibung Beeder K aysser-K ónigl.
»Původní výkaz. Co žádali augsburští a městští zdejší Majestáten A nkunft in die Konigl. H aupt Stadt Olmútz.*
zlatníci od sochy Nejsv. Trojice s Michaelem Archandělem (Srovnej Můllers Geschichte der .Stadt Olmutz.) Celé dílo
a zač byly tyto sochy postaveny, kolik tedy bylo ušetřeno.* stálo dle tohoto popisu 150.000 zl.
Dle tohoto výkazu žádali:
A ugsburští bez povzdvihnutí a... při
Sloup Nejsv. Trojice, 35 metrů vysoký, obrácen k jihu,
pevnění
..............................................
. 24.000 zl. — kr.
sestává ze dvou hlavních částí, z kolosální stavby spodní a
domácí městští zlatníci bez pozdvihnutí a
připevněni
.
.
.
.
.
.
.
19.000 zl. — kr. z pyram idy nad ní. Spodní stavba má podobu šestistranného,
ve dva oddíly rozděleného podstavce, vyšší pak oddíl jest
městský zlatník Forstner ze dne 22. května
užší a nižší. K aždý oddíl jest sloupy rozčleněn a v postran
1746. za zhotovení zmíněných předmětů, pak
ních plochách prvého patra jsou dvéře s pěkným železným
na získání potřebného zlata i se mzdou za
mřížovím
a pět polokruhových oken, v druhém poschodí pak
práci v celku jest ve smlouvě udáno .
. 8.826 zl. — kr.
dostal však týž na penězích.
.
n.509 zl. 52 kr. samá ovální okna s bohatými rámy. K aždý oddíl má nahoře
a dole římsu, v hořejší pak římse jsou vřezány úsekovité štíty.
Ze zláta však určeného na sochu Nejsv.
Tyto pak přikrývají 12 soch apoštolů, opatřených pěknými
Trojice zhotovil Forstner ještě jedno dítě a
rámy. Shodně s původní myšlénkou monumentálního díla jsou
počítáme li materiál naň za 300 zl., stály
sochy na sloupu Nejsv. Trojice .
.
. 11.209 7^- 52 kr. umístěny na šesti rozích na vlastních podstavcích vysoké
Ušetřeno tedy proti augsburským
. 12.790 zl. 07 kr. znaky, ozdobené postam enty ve třech řadách nad sebou, na
proti zdejším zlatníkům olomouckým .
. 7.790 zl. 07 kr. nichž stojí 18 soch sv. patronů moravských. Spodní stavba
Mimo to žádali augsburští zlatníci za dovoz a postavení jest obtočena zábradlími a schodky, na zábradlích jsou p ři
pevněni andílci, jež drží dílem hvězdicovité lampy, dílem
1500 zl.
V dubnu 1754. dokončil Forstner své práce a dne ohněm planoucí vásy. K doplnění celku vnějšího třeba vzpoto. dubna 1754. učinil pan K niebandl s ním smlouvu o při menouti kamenů přehradních, spojených řetězy. Dolů vedly
kry tí dítěte a předm ětu na Nejsv. Trojici potřebným i m raky původně ještě schody, ale při opravě roku 1879. zaměněny
byly dlažbou nakloněnou. Nad spodní stavbou, pěkně archi
ne sice mědí potažené za 310 zl.
Ondřej Zahner zavázal se, jak vysvítá ze smlouvy s ním tektonicky postavenou vzdvihá se na vysokém podstavci, po
uzavřené, že dodá »profily« souvrší Nejsv. Trojice a archan stranách reliefy ozdobeném, pyram ida až k sousoší Nejsv.
děla Michaela, jež měly býti mědí potaženy a pozlaceny. Trojice, jež vznáší se v oblacích a s velkou slavnostní gloNávrh, aby jm enovaný sochař udělal též sousoší Panny Marie riolou celý pomník korunuje a končí.
Pyram ida sestává z korintských sloupů, které povrchu se
s oběma Cherubíny, brzy byl tak změněn, aby i ty to postavy
mědí byly potaženy. V městském archivu jest uschována listina spojují. V polovici pyram idy jest směrem k jihu připevněno
týkající se této věci, jež praví: Dne 11. září 1751. učiněna sousoší Nanebevzetí Panny Marie a na hlavici sloupu arch
byla smlouva se zlatníkem Forstnerem , aby zhotovil sochu anděl Michael. Osmnáct soch světců i andílci se svítilnami
Nanebevzetí P. Marie a dva cherubíny a pozlatil a vypra jsou z kamene, sousoší Nejsv. Trojice a Nanebevzetí P anny
coval v celku za 3800 zl., n a ‘zlato 2100 zl. a na 11 hvězdic Marie, jakož i archanděl jsou z mědě a v ohni pozlaceny.
K bohatým ozdobám podstavce, postranních ploch spodní
po 2 zl., dohrom ady 4922 zl.
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stavby a pyramidy jsou připevněny nápisy, o nichž bude
později řeč.
Jak stojí obrovské dílo před námi, smíme je jistě nazvati velkolepým. Toť památník řídkého velkého figurálního
bohatství, jež jest zvýšeno ještě bohatostí ornamentů, jimiž
všechny části jsou přeplněny. Mohutná podstava stále se úžíc
do vrchu, stupňovitě se poměrně zdvihajíc ve všech částech,
jež nepřerušivše směru svého do výšky směřují a grandiosní
pyramidou končí, působí jako dílo harmonicky dokonalé.
Pokud nákres jmenovaného díla patří témuž mistru, nelze
pro nedostatek pramenů udati. Velké dílo vyžadovalo značné
doby k svému dokončení a byl asi původní plán v té době
změněn, kdy magistrát po smrti Renderově přejal řízení
stavby. Podle spisu dra. W eckebroda: »Sammlungen zur
Topographie der Stadt Olmůtz* byl v knihovně kláštera
v Louce velmi krásný a umělý model sloupu Nejsv. Trojice
z lipového dřeva, který po zrušení kláštera v Louce půso
bením dřívějšího bibliotekáře Jana Hanke-ho do lycejní
knihovny v Olomouci byl přenesen. (Dr. František Weckebrod narodil se 19. října 1759. v Olomouci, zemřel tamtéž
12. února 1815.) Tento model, zvýší 2-10 metrů a zšíří
1• 30 metrů, jest nyní v Olomoucké c. k. studijní knihovně.
(Obr. 11.) Obraz ten, zdobná to řezbářská práce, poučuje nás,
že mnohá důležitá změna podniknuta byla za stavby.
Osmnáct soch svátých a světic na sloupu Nejsv. Trojice
v nadživotní velikosti pocházejí z ruky Zahnerovy; jsou to
vesměs dekorativně dovedné práce. Poměry a držení těla na
sochách jsou vhodný, provedení pilné a přirozené. V oděvu
s bohatými záhyby, jež jsou prostředkem znázornění pohybu
a postavy, jest ovšem ledacos zbytečného a neužitečného.
I na šesti sochách apoštolů v druhém oddílu nalezneme týž
charakteristický lom roucha, ale i totéž životaplné vypracování.
Oblaka, jež drží dva cherubové, volně se vznášející nebes
Královna ve své oslavě i archanděl Michael s ohnivým mečem
mají výtečně znázorněný pohyb. Nejzajímavější čásť pomníku
jest bez odporu sousoší Nejsv. Trojice, jež spočívá na plovou
cích oblakách a jest obtočeno velkou paprskovitou gloriolou.
Zahner projevil tímto dílem velmi vyvinutý smysl pro vý
značné, velmi působivé celkové obrysy. Toto umělecky i tech
nicky výtečné sousoší stojí volně ve vzduch velmi směle
vztýčeno a přece asi v pravděpodobné rovnováze. Po pravé
straně vesmíru Bůh Otec, stařec velkolepě promyšlený, v levo
mužná postava Syna, jenž drží vysoký kříž, a nad oběma
vznáší se mezi paprsky slavozáře Duch sv. ve spůsobě ho
lubice.
Uvnitř stavby spodní jest kulatá kaple. Šest jónských
vyžlábkovaných sloupů, stojících na společném podstavci, dělí
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její stěny; nad okrášleným vrysem jest buben se šesti ovál
nými okny, pak malá kupole s kasetou a kulatou hvězdicí.
Stěny kaple jsou pod břevnovím šesti reliefy ozdobeny, které
jsou v malířském slohu té doby tvořeny a znázorňují scény
z biblické dějepravy: Gen. IV., 3. Kain obětuje Bohu z plo
din země, Gen. IV., 4. Abel obětuje z prvotin svého stáda.
Gen. V lil., 20. Noe staví oltář Hospodinu, Gen. XX II., 2.
Obětovaní Isáka, Gen. XX II., 13. Abrahám obětuje skopce
a poslední smrť Kristova na kříži. Pozorujeme pak na těchto
reliefech snahu po malebném seskupení a dramatické působ
nosti bez plastického klidu Avšak i tyto skulptury jsou díla
uznání hodna, ač snaha po živosti jest pochybena. Nade
vchodem v kapli jest tento nápis:
t r In o

D eo

a L to f o r t I s a p I e n t I
a Ltare
b e n e V o L e n t I a p V b LIC a
r en o V a tVM .

(Trojjedinému Bohu svrchovanému, silnému, moudrému
oltář dobrodinci obnovený.)
Nápisy na pomníku samém znějí ta k to :
Na podstavci pyramidy v průčelí:
gLo r I a

D eo p a t r I
D eo f IL I o
D e o p a r a CL e t o .

(Sláva Bohu Otci, Bohu Synu, Bohu Paraklitu [Utě
šiteli].)
Nade vchodem do kaple jest nápis:
t r IV nI

V e r o q V e D eo
p r ^e s e n t I r V s a V g V s t I s
f r a n C I s Co a t q V e t h e r e s I a
CoL o ssV s I s t e
A Ca r D I n a L e t r o Ie r
C o N S e C r a t V s 9na SEPT.

(Trojjedinému a pravému Bohu za přítomnosti Veličen
stev Františka a Theresie velikán tento od kardinála Troiera
posvěcen gho září.)
Na straně západní:
In fID e p Len a
SPE f I r M a
C h a r It a t e p e r f e Ct a .

(V plné víře, pevné naději, dokonalé lásce.)
Na straně východní:
Sa C r a t a s I n t
eI
so LI
Co r D a

oM n I a .

(Budtež Jemu jedině zasvěcena všecka srdce.)

E. M A L ÍŘ S T V Í.
(JAN K R IŠTO F HANDKE a MARTIN ANTONÍN LUBLINSKÝ.)
V oné tvořivé době, kdy zřízeno bylo v Olomouci a okolí
nejvíce kostelů aneb aspoň v panujícím barokovém slohu pře
stavěno a od duchovních společností pěkné kláštery posta
veny, povstaly též mnohé monumentální malby na kupolách a klenutích kostelů, jakož i ve velkých prostorách
řádových kollejí působivé obrazy z písma svátého, rozsáhlé
to komposice ze starého dějepisu a z mythů, ano i četné menší
a větší oltářní obrazy, jež ještě nyní svým pěkným slohem
působí.
Poukázali jsme již v úvodu tohoto spisu na velký
počet »měšťanských malířů«, kteří v předešlém století půso
bili v Olomouci a tamtéž jsme jména většiny těchto umělců
udali, z nichž mnohé, soudíce dle zachovaných prací, musíme
jako vyškolené talenty označiti.
Kdežto se freskové malířství nejprve spokojovalo jedno
duchým ornamentování m válcových klenb, říms, krycích oblouků,
pendentifů atd., zdobilo totéž později na mohutných stro

pech kostelů: jesuitského. Božího Těla, prelátního sálu na Kl.
Hradisku atd. velké perspektivní prostory, na nichž vytvořilo
ideální postavy bud stojící na oblacích a rámem obklíčené
nebo volně vzduchem se vznášející.
My jsme zajisté v předešlém popisu stavitelských pamá
tek dostatečně ocenili též malby jejich i velké porozumění
barokových malířů architektonickému postavení skupin a uznali
umělecké a mistrovské podání pohledů zdola a perspektivy,
jakož jsme i vytkli zvláště správnou kresbu a harmonickou bar
vitost těchto v pravém smyslu dekorativních fresek.
Mezi moravskými barokovými malíři vyniká Jan K rištof
Handke, pročež podáme tu krátký obrys jeho života a do
tkneme se jeho významu.
J. K. Handke jest především významný podivuhodnou
schopností k tvorbě a svou velkou technickou zkušeností,
která dovedla dáti jeho pracím vždy dekorativního dojmu.
Mnohá díla Handke-ova mohou se přičítati nejen »měšťan9
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skému nialíři«, jak se sám nazývá, nýbrž muži, jenž vynikal
velkým individuelnim talentem. Ovšem má práce i prostřední,
což dlužno vysvětliti jednak množstvím jeho obrazů, jednak
rozmanitostí ve všech směrech.
H andke vytvořil neobyčejný počet děl uměleckých pro
Olomouc, ano může se říci, že soudí-li se z povahy umělec
kého spůsobu tvoření Handke-ova, jejž snadno poznati lze,
zhotovil nej větší čásť v Olomouci se nacházejících obrazů
oltářních, ano i obrazy freskové možno za práce jeho pova
žovat!. H andke psal sám svůj životopis; rukopis jest v mo
ravském archivu (LVI. č. 180.), a má tento nápis: »Handkes
Joh. Christoph Fresco Malers aus Máhren, eigenhándige
Lebensnachrichten.« Uvádíme pak z tohoto rukopisu toto
(srovnej i moravské pram eny dějepisné »J. O. Cerronis Handschriften-Sammlung* von Dr. B. Dudík, v Brně 1850.): Ja n
K r iíto f Handke narodil se 18. února 1694. v Johnsdorfu ve
Slezsku. Jeho otec, jenž byl v hutích tavířem ve Staré Vsi
u R ym ařova, později stolářem, zámečníkem a konečně c e 
chovaným* obuvníkem v Rym ařově, chtěl přinutiti mladist
vého Jan a k poslednímu řemeslu. Přece však rozhodná ná
klonnost hochova ku kreslení pohnula otce, že dal jej r. 1708.
do učení k malíři Ja n u D a n ieli Langrovi ve Freudenthalu.
»U tohoto jsem se učil čtyři roky zacházeti s olejovými a
vodními barvami.* Pracoval kopie, historické obrazy a podo
bizny. R oku 1712. dělal 14 dní v Šumberku, kde však práce
u pozlacovače se mu nelíbila. Lépe se mu zamlouvalo v Mo
ravské Třebové u K ristiána Davida, v jehož domě dlel po
2 léta. R oku 1715. přišel do Olomouce k malíři Ferdinandu
Nabothovi. V ykládá pak ve svém životopisu, že šel devátého
dne po smrti svého mistra z rozkazu jeho vdovy do R y m a
řova, aby tam dokončil zemřelým mistrem počaté malby
v kostelíčku pod lípami a že tam učinil slib, bude-li moci
jako odborník usaditi se v Olomouci a vzíti si tu vdovu, že
dá darem obraz na oltář v kostele Nejsv. Trojice ve Š tern
berku, což se skutečně vyplnilo. Jan vstoupil po choleře roku
1716. opět v Olomouci do práce k paní Alžbětě a vzal si ji
roku 1724. za manželku. Narodila s e jim dcera Pavlína. R oku
1717. uloženo mu olomouckým kancléřem universitním Janem
K uglerem , aby vymaloval posluchárnu, jakož i vyobrazil olejo
vými barvam i zakladatele a dobrodince university. (Tyto po
dobizny jsou nyní v jednom sále dřívější universitní budovy,
nyní gymnasia.) A ačkoli dle jeho slov tyto malby nebyly
dokonalé, přece se jeho příjmy zvětšily a on dostával více
malířské práce.
Další poznámky týkají se jeho prací, jež uvádí chrono
logicky, udávaje i ceny jejich v počtu podivuhodném. O p ra 
cích pro jesuitskou kollej v Olomouci, pro kostel na Sv. Ko
pečku a pro klášter na H radisku jsme se již zmínili. S Jesuity
a Prem onstráty závodili v objednávkách u tohoto domácího
malíře A ugustiniáni ve Šternberku. Jiné fresky Handke-ovy,
v nichž se nám jeví na předním místě jako malíř fresek, jsou
nam alovány na plochém zrcadlovém klenutí kaple sv. Stani
slava v dómském kostele (1736.), o nichž ještě promluvíme.
Nej vyšší stupeň technické i malířské znalosti projevil H andke
v bývalém kostele P. Marie (zrušen 26. července 1838.). Tyto
stropní obrazy, jež namaloval v letech 1742., 1749. a 1750.
jsou popsány podrobně H. ÍV Bernowským v časopisu »Moravia« z roku 1840., str. 162.
H andke obíral se vedle náboženského umění i jiným
oborem malířství. Od něho jsou též fresky na uměleckých
hodinách olomouckých. Vyobrazují svobodná umění, ale jsou
již nyní sešlé a místy nepoznatelné. (Viz »K atalog der geschichtlichen Kunst- und Gewerbe-Ausstellung vom J. i888«
von A. Nowak, str. 21.)
Na konec připojíme ještě některé zprávy z vlastního
životopisu H andke-ova:
Str. 23.: R oku 1742. dne 10. listopadu vstoupil jsem opět
do stavu sv. manželství s pannou Marií Veronikou Sadlerovou.
(Tato byla dcerou dovedného olomouckého sochaře Filippa
Sadlera, jenž zemřel 20. května 1738 )
Str. 47.: V tomto roce 1755. opět jsem se ož.enil s vdovou
Karolínou Harasovskou.
Poznám ky H andke-ovy jsou až k roku 1766. Tu jsou
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přerušeny, jsouť asi v denníku poslední listy vytrženy. H andke
zemřel v Olomouci roku 1772.; jemu náležel až do toho roku
dům v Ztracené ulici čís. 10.
Přecházíme nyní k nejdůležitějšímu dílu Handke-ovu,
k freskám, jež zdobí strop kostela Božího Těla, z nichž čásť
nad hlavním oltářem jest na obrazci XV.
V ypravování o Mongolech v téže formě, jak si je lid
vykládá, jež jest předlohou fresek, zní asi takto (srovnej »Geschichte der k. H auptstadt 01mútz« von W . Miiller):
O půlnoci dne 24. června 1241. udatný Jaroslav (Zdislav) ze Šternberka, vůdce vojsk krále Václava, byl s vojíny
a měšťany olomouckými na mši sv. v kostele Božího Těla,
vyzpovídal se a přijav Tělo Páně, rozohnil úchvatnou řečí
a hlasitou modlitbou srdce a mysl svých vojínů. K smrti od
hodlaní bojovníci pak zdvihli se a táhli k ležení Mongolů,
vedeni jsouce oslem, jemuž Jaroslav dal přivázati zbývajících
pět hostií na hřbet. Počala děsná krvavá řež. Gaidar, náčel
ník Mongolů, vrazil soptě vztekem na křesťanské bojovníky,
až konečně padl rukou našeho hrdiny. Velke byly ztráty
Mongolů, nesčetná a skvělá byla kořist odňatá nepřátelům.
Jaroslav vystavěl z vděčnosti za své velké vítězství dle slibu
svého kostel P. Marie a klášter minoritský v předhradí.
Tento kostel zobrazil H andke na stropě kostela Božího
Těla. Andělé ho nesou, vznášejíce se nad římsou krásného
architektonického přístavku, v němž jest umístěna scéna p ři
jímání Jaroslava a vojínů. Máť kostel ten podobu onoho sta
rého kostela P. Marie, pocházejícího z X IV. století, jenž stál
na místě nynějšího vojenského, dříve jesuitského kostela.
Na elliptickém stropě a nad varhanami jsou vyobrazeny
výjevy z oné bitvy, jakož i na velkých obrazích v attické
stavbě kostela; tyto jsou malovány na zelené půdě se zlatozáří.
Duchaplné a postavami přeplněné obrazy stropní jsou
krásně i harmonicky kolorovány a pilně pracovány, ač s ja 
kousi divadelní manýrou. Vyznačeno jest zvláště to, co silný
působí dojem. Mohutný tento obraz stropní jest přehledný a
jednotlivé skupiny jsou krásně seřaděny. Výrazné, individuelní postavy vhodně jsou umístěny, jich těla jsou dobře
propracována. Pestře pomalovaná i architektonicky rozčle
něná kobka svědčí o velké mistrnosti v perspektivě a tvoří
se skulpturami hlavního oltáře, jenž jest pod obrazem, sou
vislou, skvostnou ozdobu.

V malířství vynikal, jak jsme viděli, zvláště Jan K rist.
H andke v X V III. století z domácích umělců. Jemu podobný
umělec vyskytuje se též v druhé polovici X VII. století. Jest
to M artin A ntonín Lubhnský, malíř, jehož obrazy zdobily
dříve skoro všechny kostely olomoucké, nyní však již až na
několik oltářních obrazů zmizely. R oztroušená dáta životo
pisná sebral zasloužilý badatel moravský Christidn ryt. d' Elvert
a uveřejnil v »Notizenblatt der hist. stať. Section der mahr.
Gesellschaft etc.« 1890. čís. 4., z nichž vynímáme toto:
Ne sice rodem, ale bohatou činností náleží Lublinský
Moravě. Narodil se, jak jeho životopisci Pelzel (»Abhandlungen bohm. und mahr. G elehrter und Kúnstler® IV. Th.
Praha, 1782., str. 74.—76. s podobiznou) a
(»KůnstlerLexikon fůr Bohmen, Máhren und Schlesien« II. sv., v Praze
1815, str. 234.—236.) udávají, v Lešnici ve Slezsku, studoval
na pražské universitě, kdež dal se v učení malířství, jak prvý
pravděpodobně tvrdí, ku slavnému malíři K arlu Škrétovi. Dle
Pazaurka však (Biog. Scretas, P rag 1889, st. 53) nemohl
býti žákem Škrétovým , jelikož tento neuměl zacházeti se stu
deným vápnem. Odbyv studia, přišel do Olomouce a vstoupil
do řádu regulovaných kněží dle pravidel sv. Augustina, složil
21. prosince 1665. sliby, při čemž zaměnil své křestní jméno
M artin v A ntonín; byl od roku 1671. od svých spolubratři
zvolen za děkana a zemřel v klášteře Olomouckém 24. pro
since 1690.
Pelzel a Dlabacz vypočítávají jeho díla. Maloval fresky
a oltářní obrazy ve svém klášteře u Všech Svatých, několik
obrazů na oltáře prem onstrátského kostela na Kl. Hradisku
a Sv. K opečku, narýsoval některé thése k disputacím, jež

—

35

vyleptali C. G. Ambling, B. a Th. Kilián, E. Hainzelmann,
Kůssel a j. a jež byly pak v Praze a v Olomouci roz
děleny.
Dle H aw líka (»Zur Geschichte der bildenden K unste in
Máhren,« Briinn 1838, str. 24.) jsou z ruky Lublinského i
mnohé obrazy v zemi. »On kreslil lehce, správně, neupjatě,
vše spojoval ve volné skupiny, ale není jeho vedení štětce
dosti silné a kolorit suchý.«
Dle W olného (»Kirchl. Topog.« M. Gl. Index str. 33.)
a dle Cerroni-ho byly všechny staré obrazy oltářní v premon
strátském kostele v Zábrdovicích u B rna od Lublinského. Též
byl od něho obraz hlavního oltáře ^Zvěstování P. Marie« v
augustiniánském kostele ve Šternberku, umístěný nyní v ora
toři. Jest to krásný obraz, mnohem lepší nynější kopie od
šternberského malíře Josefa Dickla. (Srovnej A. Nowak:
»Die Decken und W andgem álde in der P farrkirche zu Sternberg.« Mittheil. der Central-Comm. Jahrg. 1891.)
Ve farním archivu u sv. Mořice jest pergam enový ruko
pis, jenž jest vedle jiných obrazů z X V III. století též ozdoben
Lublinského miniaturami (24 : 37 cní), jež nás poučují o umění
umělcově, jehož skoro všechna díla zničena byla v době mi
nulé. Nápis rukopisu zní: »Matricula Sacra Almae Confrater-
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nitatis Sanctissimi Corporis Christi, Erectae, Confirmataeque
In Parochiali S. Mauritij. M art.: Basilica In R egia U rbe Olomucensi, M archionatus Moraviae Anno a P artu Virginis
M DCLXXVII.
N ěkteré drobnom alby v tomto rukopisu jsou i proto
zajímavý, že představují některé stavitelské pam átky, jako
kartouzský klášter. K lášterní H radisko před stavbou nové
p rela tu ry ; jiné listy mají výkresy znaků zakladatelů a dobro
dinců zmíněného bratrství Nejsv. Těla Božího a duchovních
hodnostářů oné doby. R eprodukce zajímavého obrazu kostela
sv. Mořice z roku 1677. jest na str. 1. prvého dílu.
Obrazcem X V I. zkoušíme opět umělecké provedení oněch
drobnomaleb, jež úplně jsou v barvách provedeny. U kořene
olivového stromu drží andělé znak hradisského opata A lexia
W orstia (1671., f 1679.). Nápis na okraji zní: »Filii tui sicut
novellae olivarum in circuitu mensae Domini,« na dolním pak
okraji vlající p ásk y : Canonici R eg. Praemonstratenses. Professi. Gradicenses. Vedle stromu stojí sv. N orbert, sv. Štěpán
a kněží řádoví.' D robnom alba jest označena r. 1679. úmrtním
to zmíněného opata premonstrátského. Na hlavách postav
ukazuje se snaha po charakteristických výrazech, barvy jsou
živé, modelování ukazuje porozumění stínům.

F. UMĚLECKÝ PRŮMYSL V BAROKOVÉM OBDOBÍ.
K velkému rozkvětu výtvarných umění v Olomouci pojil
se neméně skvělý vývoj rozmanitého uměleckého průmyslu.
Často jsme již připomenuli spolupůsobení domácích řemeslníků
na monumentálních pracích oné doby. Mnozí svědkové řemeslnicko-umělecké tvorby jsou až dosud v Olomouci; zvláště jest
umělecký průmysl bohat na výrobky k církevním potřebám.
Skoro všechny kostely mají velký počet takových předmětů,
rouch, nádob, náčiní a nářadí všeho druhu, jež povstaly
pod vlivem baroka a prokazují široké a rozmařilé ozdobnictví
tohoto slohu.
Zlatnictví. Již dříve (str. 29. atd. I. dílu) jsme se zmínili
0 velkém bohatství na zlaté i stříbrné náčiní, církevní obleky
1 jiné drahocenné a zajímavé umělecké předm ěty katolické
bohoslužby, jež jsou uloženy v pokladně a sakristii dómské.
Četné a často skvostné práce náboženského zlatnictví a pří
buzné techniky jakož i umění emailového a ozdobného, mon
strance, vynikající bohatou ornamentikou, různé druhy k a 
lichů s hojnou obměnou forem, reliquiáře, stříbrné kaditelnice, svícny, konvičky, umyvadla, antipendia a jiná umělecká
díla ze zlata a stříbra jsou z doby novější, m álokterá ze
středověku. Form a jmenovaných liturgických potřeb jest čistě
baroková a technicky dokonale provedena.
Budeme se zabývati v následující stati s nejzajímavějšími
kusy tohoto náčiní a nádobí. K největším skvostům dómského
pokladu čítá se m onstrance (obrazec X V II.) 72 centimetrů
vysoká a 24 centim etrů široká. Jest velice drahá, z čistého
zlata a váží 12 liber, 15 lotů a půl quentl. Jest celá posá
zena diamanty a drahokam y a sice jedním velkým, 20 men
šími brilianty, 1 velkým, 370 většími i menšími diamantovými
kosočtverečky, pak 27 prostředními, 890 většími i menšími
diamantovými kosočtverečky smíšenými s deštičkami jiných
nerostů, 3 velké a 14 menších sm aragdů, nahoře na kříži
umístěny jsou čtyři větší a šest prostředních diam antků s vel
kým sm aragdem ; Melchisedech má 78 větších i menších
briliantů (dle inventáře dómského pokladu).
Tato velká skvostná monstrance jest i historicky p a 
mátnou. Po nešťastné válce s Napoleonem muselo dle rozkazu
císaře Františka I. všechno zlato a stříbro z kostelů celého
R akouska odvedeno býti do Vídně. Olomoucký kapitolní
děkan hrabě Minkwitz obdržel rozkaz od moravského místodržitele, aby odvedl drahocenné věci dómského pokladu do
11. února 1810. nejdříve do Vyškova. K ardinál A ntonín
Theodor hrabě z Kolloředa a Waldsee však odvolal se v do
pisu k místodržiteli na jiné císařské rozhodnutí, dle něhož

měla každému kostelu ponechána být jedna monstrance a
není-li možno, beze škody odníti drahokam y a podobné okrasy,
i ty měly se zachovati. K ardinál tedy prosil, aby se mon
strance ponechala metropolitnímu kostelu, poněvadž cena této
sv. věci jest v okrasách, posázených drahokam y a v umě
leckém provedení; zlato samo že sotva bude míti cenu ně
jaké nové monstrance. 15. února přišla odpověd z Brna. Bylo
nařízeno, dáti ji k prohlídce dvěma znalcům, olomouckým
zlatníkům Janu Bischofovi a Josefu Schwegerle-ovi. Z jejich
posudku vynímáme to to :
1. Monstrance jest zhotovena z dukátového zlata čís. 3.
a váží zlato 5 liber, 1 dukát = 3 zl. 30 kr., obnáší tedy
cena zlata 2800 zl. či v bankovkách 8400 zl.
2. D rahokam y na monstranci mají cenu 36.400 zl. či
v bankovkách 109.200 zl., tak že celá monstrance stojí bez
práce 117.600 zl.
3. Nová měděná monstrance pozlacená a týmiž orna
menty ozdobená stála by 6300 zl.
Tato zpráva byla z Brna zaslána císaři, jenž dvorním
dekretem ze' dne 27. dubna 1810. dovolil, aby nebyla olo
moucká dómská monstrance odváděna. Tato monstrance jest
nejcennějším předmětem dómského pokladu, nejen hmotně,
pro váhu zlata a pro hojné těžké drahokam y, nýbrž i pro
své umělecké provedení. Dokazujeť volného uměleckého ducha,
jenž oživuje v zlatnických výtvorech počátkem X V III. sto
letí. K výtečné celkové úpravě, ku krásně rozčleněnému průrysu kolmému a bohaté ornamentice druží se skvostné barvy
smaltové i lesk drahokamů.
U prostřed lesklých paprsků jest příbytek Nejsvětější
Svátosti obklíčený uměleckým rámem, jenž jest ozdoben vin
ným listím a klasy. Zelené listy, jež přecházejí do modra a
žlutá, jsou v polovypuklých řezbách smaltových, neprůhledné
klasy pak v malbě smaltové. Technické provedení smaltové
jest lepé. Zadní strana hlavního přepažení, jež vybíhá ve
množství kuliček, ozdobena jest vkusně bílým smaltem; na
téže straně jest znak kapitolní jakož i rodinný kardinála
Wolfganga Hannibala hraběte Schrattenbacha (zvolen 1711,
f 1738.), jehož nákladem pořízena byla skvostná monstrance.
Přední strana přepažení jest obetkána volnými záhyby a
listím, všechny ornam enty jsou posázeny broušenými diamantky.
Na rubu krásné podlouhlé desky podstavcové jest
obraz sv. Václava na modrém smaltovém poli. Světec sedí
na gothickém trůně, ozdobeném fialami a štítky, u jeho nohou

p a k leží znám ý odznak k a p ito ly : Insignia Fidelis Capituli
Olomucensis.
Pedum , k řestn í konvice s m iskou. K rásným i pracem i
velkého um ěleckého dojmu jsou předm ěty ozdobené bo
hatou nitkovou ozdobou (obr. X V III.), jež s několika n á
dobkam i menšími tvoří g arn itu ru . T y to dal zhotoviti dóm ský
děkan Jiří Jindřich ry tíř z M aiersw aldu (zvolen 25. září 1741.,
f 23. pros. 1 74 7 .). N ápadnou jest u těchto p ředm ětů snaha,
sloučiti bohatství a nádheru co nejvíce. N itkové ozdoby jsou
volně a vysoko pověšeny, skoro všude jest to p ráce á jour
bez kovové podložky. N a nítkovinách jsou ornam enty, spi
rály, květiny, věnce ze stočených a zrnitých pram énků. V ty to
ú tv ary vloženy jsou růžičky, ozdobené kam énky. N a širokém
okraji m isky střídají se růžičky s elliptickým i štítk y , jež jsou
p o k ry ty sm altovým i obrazy svátých. N a jednom štítk u jest
znak d árců v ; v listí p ak břečtanů, jímž jest znak ten obetkán,
jest ten to n á p is : G eorgius H enricus Carolus, Eques a M aiersw ald, Infulatus P raelatu s, Scholasticus et Canonicus senior.
B ohatě zlacená křestn í konvice jest 35 centim etrů vysoká,
má ucho a široký otvor se zobákovitou výlevkou. M iska
jest 60 centim etrů dlouhá a 50 centim etrů široká bez p o d 
ložky s okrajem 12 centim etrů širokým . Čepel b erly jest
hladký, uzel ozdoben 8 k a m e n y ; od uzlu počíná pravidelné
krásné zkřivení, počínajíc nejprve zpátečným ohnutím a končíc
nítkovitou růžičkou.
Ozdoba oltáře. P o stříb řen ý relief S pasitelův (obr. X IX .),
jenž jest v rám u 52 centim etrů vysokém a 50 centim etrů širo
kém z ebenového dřeva a stojí na rozčleněném ebenovém
podstavci 75 centim etrů dlouhém , 40 centim etrů širokém a
26 centim etrů vysokém , býval o velkých svátcích veřejně
vystaven a um ístěn na hlavním oltáři pro okrasu.
T ento relief, p racovaný s velkou pílí, jest dílem um ě
leckým ; spatřujem e ve vznešeném díle Spasitele s lehce sklo
něnou hlavou. B o h a tý vlas splývá hluboko v širokých p ra 
m enech a obestírá krásnou a výraznou t v á ř ; pravou ruku má
vyzdviženu, v levé drží pozlacenou kouli. Z áhyby oděvu
jsou velice přesné.
H la d k é plochy p odstavku a rám ce jsou ušlechtile ozdo
beny po stříb řen ý m i květinným i ornam enty.
P ro technickou a um ěleckou dokonalost teto oltářní
ok rasy jest nám doznati, že b y la zhotovena m istrem zlat
nického prům yslu, jenž dosáhl též značné zručnosti v po
kovování. B ohužel nebylo možno, u tohoto předm ětu jakož i
u obou reliquiářů, vyobrazených na obrazci X X ., nalézti ani
znam ení rozeznávacího, ani m istrovského. D le sm altového znaku
na podstavci b y la ta to ozdoba oltáře p racována pro h ra b ě te
Jakoba Arnošta z LichtenHeinu, jenž zvolen b y l za knížeteb iskupa olom ouckého roku 1738. T ěžký stříb rn ý ornam ent,
zdobící rám , jest p rací n o v ě jší; vejčitý štítek jeho jest ozdobou
znaku k an ovníka b a ro n a K onig sb ru n n a.
R eliquiáře. V pokladnicích olom ouckého dóm u jest
uzam čeno v různých skříních m noho reliquiářů. V ětšina jich
jest středověkou prací zlatnickou, jejíž originální um ělecké
form y jsou zobrazeny na několika obrazcích I. dílu.
U m ěleckou výzdobou vynikají též oba barokové reli
quiáře, jež jsou na obrazci 20. C elková ú p rav a obou schránek
jest podobna b o h atě členité arch itektonické stavbičce. Jsou
ze dřeva ebenového, a postříbřeným i postavam i a reliefy
velice nádherně se vyjím ají.j O rnam entika oplývá listím , v ě 
tévkam i a fantastickým i nádobam i slohu barokového. A ni na
těchto reliquiáfích, k te ré jsou 85 cm vysoky a 55 cm široký,
v nichž jsou u p evněny v krásném květinovém rám ci o statk y
sv. K ristin y a sv. Ja n a N ep., není poznačen m istr a rok.
V eškeren svůj půvab mají tato díla z podařené nádhery, do
konalé techniky a z harm onického spojení ornam entu postří
břeným i postavam i, jež představují 8 ctností.
P rá ce textilní. V pokladnici olom ouckého dóm u jest
uschováno mezi četným i um ěleckým i p o k lad y tež m noho sta 
rých, pozoruhodných m ešních rouch, jež vynikají nejen svým
stářím a krásou, nýbrž i výtečností a technickou zvláštností
svého um ěleckého vyšívání a tkalcovství. K. nejcennějším
param entům náleží ú bor k a rd in á la Troyera, mající 6 kasuh,
pluviál, 4 infule, 6 dalm atik, a ú bor korunovační Lichten-

steinský, mající 1 kasuli, 1 infuli, 2 pluviály, 4 dalm atiky,
1 antipendium etc.
K a su la na obr. X X I. nam alovaná p a tří posledním u
úboru, jenž daroval dóm ském u kostelu Jakob z Lichtenstevna
(1738.— 17 45 .)- T ato um ěle v y šitá roucha přek v ap u jí svou
nádherou. V yšívání jest na nich velice krásné a um ělecky
dokonalé, ta k že tře b a považovati je za díla um ělecká. Zlaté
krum plování jest jed n a k vrchní, jed n ak hlad k é na spůsob
reliefů na karm oisinovém podkladu. H ojnost k rásně stilisovaného květinoví a větevkovitých p řík rají jakož i jiné krásné
p rv k y zvýšují skvostnost tohoto ornátu. Ú p ra v a tohoto ornátu
nejeví slavnostní církevní vážnost, jíž vynikají starší param enta olom ouckého dóm u, zvláště že jsou na nich vyšité p o 
stav y svátých, přece však zlatá okrasa květinová Lichtensteinských oděvů zasluhuje úplného uznání svým slohem ornam entův. Dóm m á v nich krásn o u p am átk u vyšívání X V III.
století.
P rá ce ze dřeva. N ejrozm anitější p ráce v baro k o v é době
má na předním m ístě sto lářstv í; přední zásluha o jeho vývoj
p a tří církvi. N a četných vyřezávaných dřevěných oltářích
v olom ouckých kostelích, na stolicích, kolossálních varhanách,
na vý p rav ě zdí v sakristiích, na různých skříních, rám cích na
obrazy atd. ukazuje se kraso ch u t této doby velikým p ře 
pychem . P rv e k okrasný, jsa znám kou všech výtvorů um ě
leckých doby této a oplývaje různým i form am i, vystupuje do
popředí zvláště při pracích řezbářských. O krasy plošné jsou
jak o vyřezávaná v y puklina, od ploché až k silně vyčnívající
a vyduté, a jako intarsia. Často též široké m alby jsou o k ra 
sam i ploch.
Nejlepším dokladem řezeb prvého d ruhu jsou skvostné
stolice kůrové v olom ouckém dómu, vyobrazené na obrazci
X X III. K rásným celkovým rozdělením a výborem p o d ro b 
ností, jež jsou bezvadně provedeny, vynikají též stolice
dóm ského, sv. M ichalského a sv. M ořického kostela. P ěkné
p an sk é stolice u sv. M ořice n a konci bočních lodí jsou p ro 
vedeny s velkým vkusem a prozrazují vzdělaného m istra.
T y to jsou rozděleny na jednotlivá m ísta, b o k y a vysoké
zadní stěn y s lom eným i řím sam i, mají četné reliefní řezby,
o p ěradla p a k zadní rozdělena dle počtu sedadel jsou ozdo
bena intarsií. Celek prozrazuje solidní techniku, zvláště řezby
jsou jem ný, ornam enty vkusný. V m ěstském archivu jest
uchována sm louva o panských stolicích ve farním chrám u
P án ě u sv. M ořice ze dne 5. června 1712., odkud se dovídám e,
že toto krásné dílo provedl olom oucký stolář »Jan Jiří Ehrlich«, začež obdržel 500 zl. S lavný m ag istrát dal k tom u p o 
třeb n é dřevo, p ů ldruhé k o p y dubových desek a něco ořecho
vého dřeva. 36 krásně vyřezávaných stolic v témž kostele
zhotovil E hrlich s olom ouckým sochařem B eckerem dle vý
kazu ze dne 7. ledna 1729. Velmi cennou tuto práci činí roz
m anité m otivy ornam entální na bocích lavic.
Mezi výtečné p ráce řezbářské p a tří dále velké v a rh a n y
v kostele sv. M ořice. (Viz obr. I. v I. dílu.) Velm i působí
svou kolossální velikostí a bohatou arch itektonickou výzdobou.
Zvláště příznivě působí hnědost dřeva na vyřezávaném b a l
konu a v arch itektonické části sym m etrického p řístavku. P ro 
storné položení v arh an jest příznivo jejich im posantním u dojmu.
Co se tý k á vnější form y, jest celá stav b a a opěradlo balk o n u
v nejbohatším barokovém slohu velm i effektně provedena.
O tom to um ěleckém díle píše m ěstský syndikus Florián Josef
Lautzky ve svých dějinách m ěsta Olom ouce z roku 1746.
ta k to :
§. 48. H rab ě G iannini, m arkýz de C arpinetti, kan o v n ík olo
m oucký a vratislavský, vyžádal u papeže K lem en ta X II. pro tento
kostel privilej stálého proboštství, jakož i dal zhotoviti velice
krásné um ělecké varh an y , jež m noho tisíc stály a mají
48 m utací, 3 k lav ia tu ry a 2332 píšťal, k te ré též p oprvé 22. září
1745 o posvícení tohoto kostela h r á ly .j
Znak velkom yslného dárce jest v y ry t na oblouku, jenž
spojuje sym m etrické polovice varhan.
D okonalé stolice a zábradlí
v olom ouckých kostelích
b y ly příležitostí k rozvoji intarsie, jež
se
tu všude podřizuje
plastice. Poukazujem e na stolice ve sv. M ichalském kostele
a na panské stolice u sv. Mořice.
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P řece však okrasa plošná často výhradně omezila se na
práci vložkovou, ta k k u př. skříně v sakristii v jesuitském
kostele a u sv. M ichala.
Zvláště k lek á tk o jedno v kostele sv. M ichala jest v tom to
sm ěru výrazno. (Obr. X X II.) Je st totiž vložkam i k rásně v y 
řezávaným i ze dřeva obloženo a ozdobeno pěkným i orna
m enty. V šechny b o k y tohoto k lek átk a, mocné konsoly, řím 
soví, výplně a pole jakož i vnitřek jsou ozdobnou intarsií
ozdobeny.
Předm ětem ozdoby jsou náboženské obrazy figurované
(víra, naděje a láska) a b o h atý vegetabilní a geom etrický
ornam ent. K olorování jest celkem případno a harm onické.
Zhotoveno bylo ono k lek á tk o od Josefa W essen b erg a r. 1765.
P rá c e kovářské. V Olomouci uchovaly se m nohé p a 
m átky barokového kovářství, zasluhující povšim nutí a ocenění.
P ěk n é p řík la d y jsou v pracích m řežových, z nichž zm ínky
zasluhují m řížová zakončení oblouků ve vratech m nohých
domů, závěrné mřížoví v m nohých kaplích a u oltářů, velké
dvéře na p relatu ře K l. H radiské, železné práce v kostele na
sv. K opečku. M nohý k rásn ý kousek staré práce kovářské
a kujné naleznem e mezi různým i lam pam i i um ělecky
ukovaným i svícny v rozm anitých olom ouckých kostelích.
O chranné m říže na oknech jsou též svědky krásné p ráce k o 
vářsk é; o pěkných oknech na konviktní kasární jsm e se již
zmínili, rovněž o fan tastick ý ch vodom etech a podložkách odkapových na hradiském proboštství. M řížové práce jsou vesměs
p o d ařen y , ta k že ozdobným a konstruktivným nákresem i
slohem úplně uspokojují. P rovedení jest obyčejně ta k o v é :
S třed m říže jest vyřezán z plechu železného, ostatní čásť
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ornam entu tvoří spirálovitě otočené d rá ty čtvercového p rů 
řezu, jež na m ístech, kde se vzájem ně dotýkají, p á sk y jsou
spojeny. P řece vsak užívá se i k u latého d r á tu ; p ru ty jsou
všelijak p ro p leten y a vybíhají ve směle utvořené květiny. N a
bodech, kde se křižují, nacházím e ta k zvané naběhlé oko.
L isty a arabeskové výběžky jsou žlábkovité, na jedné stran ě
duté, čímž se pěkně připojují na železné pruty.
Se vskutku krásnou mřeži konečnou potkávám e se v
kapli sv. A ntonínka u D om ínikánů, jejíž vrchní čásť vkusně
pro p leten a a závitky ozdobena. K o ru n y vynikajících částí
utvořeny jsou z lepých květin, jichž k o ru n k y opět tvoří točité
okolíky. U vnitř kaple je nápis, svědčící o zřízení této m alé
sice, ale velmi vkusné barokové k ap ličk y O lom učanem M a
tyášem Mich. Březovským roku 1708.
J a k viděti na obraze X X III., jsou železné dvéře sálu
olom oucké c. k. studijní knihovny, vlastně bývalého chrám u
sv. K lá ry (str. 2 7.), vzorem um ění zám ečnického z 18. století.
Původce této skvostné práce je neznám, ale přes to zanechal
nám v této práci dílo m istrovské, důležitosti nadobyčejné.
K o n stru k tiv n í body dohlední tvoří základ ku ozdobě
těchto 112 cm širokých a 230 cm vysokých dveří. R ozděleny
jsou kolm ým pasem a třem i příčním i na několik ploch. Tam ,
kde se p ásy křižují, jsou lepé rosetky, plochy p ak ozdobeny
vyčnívajícím i, vypouklým i a přidělaným i o rnam enty plechovýtni. Jsou to ak antové závitky s rozličným i m otivy, jichž
p lastika se zvyšuje hlubokým i linkam i. P říční pásy končí
stěžejemi, ozdobeným i hlavam i andělským i. H á k y jsou u p e v 
něny v kam enné stěně a ozdobeny řezaným i m askam i a paznehtníkovým i listy.
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II. OLOMOUCKY DÓM.
\etropolitní a fa r n í chrám sv. Václava je nejdůle- užito bylo klenby ploché. Pod chórem tohoto chrámu nalézá
žitějši stavba nejenom v. Olomouci, ale v celé se nízká, klenutá krypta. Tuto prozkoušel roku 1886. zemřelý
korunní zemi vůbec. S tavba co do času jde až již nyní Gustav Meretta a pečlivě okreslil. (Obr. 12.) Při této
do daleka; neboť jsou tu části, jež předcházejí příležitosti našel čtvercové kameny, jež tvořily podlahu v
dobu gotickou, pocházejíce ze století X I. a XII., k ry p tě a více sloupů, jichž postavení dobře označil. K ry p ta
velká čásť opět ze století X V II. Za nynější svou podobu byla třílodová, klenutí spočívalo na 10 sloupech a 10 ze stěny
vyčnívajících polosloupech. Sloupy měly paty a velmi jedno
děkuje svým velkým změnám posledních let.
Nedá se bohužel s úplnou jistotou dokázati, jak p okra duché a přec ozdobně kulaté hlavice. Paty, attickým velmi
čovalo dílo v době nejstarší. Podivno je, že se dáta o počát podobné, ozdobeny byly nárožními lupeny. Strop pozůstával
cích tohoto díla tak rozcházejí. Obyčejně se udává, že vévoda z křížových klenutí, pásy vycházely z pat u sloupů a poloSvatopluk položil základní kám en roku 1086. Stavbu, v níž sloupů, ale též ze 6 konsolů, vyčnívajících na podélní straně.
pokračovat! a již dokončiti Svatoplukovi nebylo možno — bylť Okna v kry p tě byla asi malá a kulatá.
Mimo základní zdi a malé zbytky z kry p ty zbyla z první
zavražděn — jen málo podporoval Otto II. Synovec jeho
stavby
románské jen zed západního průčelí (viz: Die Domkirche
Václav, muž bohabojný, staral se všemožně o to, aby dílo
und
der
K reuzgang in Olmutz von Segenschmidt im X V I. Bandě
otcem jeho Svatoplukem započaté a strýcem jeho Ottou pod
der M ittheilungen der
porované, bylo dokon
k.
k. Central-Commission
čeno a Olomouci aby
fůr
Kunst- u. historische
dána byla kathedrála,
Denkmale.
Str. 142.).
ježto v prvním biskup
Dvě symmetrické
ském chrám u sv. P etra
věže
určovaly západní
nemohlo se více směstprůčelí.
Tyto věže udr
nati množství věřících.
žely
se
až ku zboření
Ale ani jemu nebylo
v roce 1886., kdy musely
dopřáno, bohulibé dílo
býti pro stavbu věží
dokončiti. Zemřel bezgotických nynějšího prů
dětek i. března 1130.,
čelí odklizeny. Při této
zanechávaje dokončení
příležitosti se ukázalo,
díla biskupu Jindřichu
že několikapatrové věže
Zdíkovi. R o k u následu
neměly žádného vchodu
jícího 1131. mohl býti
a
že severní věž spo
dóm, jenž zatím mnoho
jena byla s dřívějším
darů dostal, jak z p a 
mr
dmM9 n s s k i n o
hradem vévodským. Tři
H 44++.........
mátních listin vysvítá,
spodnější poschodí byla
O br 12. R om ánská k ry p ta v dóme olom ouckém .
biskupem
Jindřichem
bez oken, jen otvory
Zdíkem s dovolením me
tropolity a arcibiskupa Mohučského Vojtěcha slavnostně vy jako pro střílení propouštěla světlo, vrchní dvě pak měla
svěcen. (Viz »Založení chrámu sv. V áclava v Olomouci* od úzká polookrouhlá okna. R om ánská okna v obou vrchních
B randla v poznámkách historické sekce rolnické společnosti poschodích byla nádherně ozdobena. Dvojatá okna v před
posledním oddělení a trojí v posledním byla od sebe od
moravské roku 1860, čís. 3.)
Podélní lod Olomouckého dómu stojí nym na zakladech dělena sloupky. Zdi u těchto oken jsou z tesaného kam ene
tohoto roku 1131. dokončeného románského chrámu. Pátrání a to z toho samého, jako vidíme dosud u částečně Zachova
od roku 1883 —1891 ukázalo, že zmíněný rom ánský chrám lých, třik rát klenutých oken v sálu na severní straně býva
byla třílodová basilika s plochým stropem, jež měla tutéž lého hradu vévodského. Hlavní římsy scházely; byly asi od
šířku, jako nynější chrám a dlouhá byla až ku presbyteráři biskupa Stanislava II. Pavlovského odklizeny, jenž na dómské
tohoto. Odpovídajíc rozdělení nynějšího dómu měla lod pro fasádě mnoho oprav podniknul.
Rom ánská stavba udržela se jen kratinkou dobu, neboť
střední tři různě velká čtyřhranná pole, k nimž se pojilo na
již
na
konci X II. století stala se obětí plamenů. Okolo roku
východ čtvercové pole a chór s polokruhovou apsidou. Zbytky
1195.
obnovil
prý ji biskup Engelbert, ale brzy shořela opět
základů této apsidy našly se při přestavování chrámu roku
až
ji
biskup
Robert
dal roku 1230. znovu vystavěti. Obnovený
1886.
(Srovnej: »Dějiny metrop. chrámu sv. Václava v Olo
mouci* od Moř. K ráčm era roku 1886.) Z nepravidelnosti chrám zničil 18. dubna 1265. opět velký oheň na dobro.
půdorvsu souditi lze, že u jmenovaného chrámu románského Biskup Bruno dal po celé dioecesi na obnovu jeho sbírati.
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sám dav velké obnosy, tak že se mohlo se stavbou brzy poZvláštních zásluh o okrášlení dómu zjednal si knížečíti. Ze stavby z doby této pocházející zachoval se úplné jen biskup K arel III., vévoda Lotarinský (1695.—1710.). Za pano
třilodový obdélník s gotickými okny a čtyřhrannými pilíři. vání jeho byla pořízena sochařem Janem Herzogem nová ka
Ze starého románského chrámu ponechány základy a zdi až zatelna a mezi lety 1696.—1701. velké varhany; rovněž i la
ku gotickým oknům. Onu stavbu, již biskup Bruno započal, vice, dosud chrám zdobící, byly tehdy zakoupeny. V roku
dokončil o století později Jan z Neumarktu (1^64.— ijSo.). 1736. byla za 200 zl. z rozkazu tehdejšího kapitulního dě
S tím souhlasí též konstrukce klenby lodové. Roku Y380., kana, Jiřího z Mayerswaldu, ozdobena freskami kaple sv.
na neděli Misericordia, shořela střecha kostela a opět sbírány Stanislava a to od Jana Krišt. Handke-a. Malby zobrazují
peníze. Nic důležitého nestalo se v osudech kostela až do scény ze života sv. Stanislava.
roku 1504., kdy udělil biskup Stanislav Tuno 4odenní odNejvíce oltářů pořízeno bylo okolo roku 1738. na útraty
půstky všem, kdož přispěli penězy na opravu chrámu, zakou dómského děkana Frant. Ferd. hrabete z Oedtu, ony v obou
pení zvonů, různých potřeb a pod. Týž biskup započal roku bočních kaplích na útraty děkana Jiřího z Mayerswaldu, jenž
1515. se stavbou nového
roku 1747. zemřel, a to ze
chóru. Od krále Vladislava
Solnohradského mramoru, od
dostalo se mu dovolení 16.
sochařů Zahnera a Winterlistopadu 1515. veškery pe
haldera. (Cerroni, Geschichte
níze, jež v jubilejním roce
der bild. Kůnste in Máhren.)
v Olomouci se seberou, po
Malby na stropě připisují ne
užiti na zřízení nového chóru.
právem místopiscové Danielu
(Viz Kráčmerovy Dějiny, str.
Granovi. Však onen obraz na
64.). Chór, Stanislavem Turstropě, »Nanebevzetí Panny
zonem vystavěný, jehož po
Marie,< je jistě od Handke-a.
dobu zachoval nám Paprocký
V jeho vlastním životopise
ve svém »Zrcadle slawného
čteme o tom: »Roku 1747.
Markgrabstvvij Mor.« (obr.
ozdobil jsem freskovými mal
13.), uhnul pod kardinálem
bami z nařízení p. z Mayers
Františkem kniíetem z Diewaldu kapli loretánskou vně
trichsteinů velkému presbyi zevnitř.« Handke maloval
teráři.
na jeho rozkaz též jiné obrazy
O b r. 13. D ó m s k ý c h r á m r o k u 1 5 9 3 d ř e v o r y ti n y z P a p r o c k é h o : Z r c a d lo
Velkou změnu v průčelí
na oltářích, a to: sv. K ate
s la w n é h o M a r g r a b s tw ij M o r a w s k e h o z r o k u 15 9 3 .
západním provedl Stani
řinu, sv. Tři krále. Nalezení
slav II. Pavlovský (1579.— 1589.). Mezi oběma věžemi, z doby sv. Kříže, sv. Josefa, bl. Pannu Marii. Taktéž od něho po
románské pocházejícími, dalzříditi třetí .mistrem Bernard. Machem cházejí nyní již zalíčené fresky nade vchodem do kaple
z Mor. Ostravy. Věž tato byla velmi vysoká a měla kuželo sv. Stanislava a za oltářem sv. Josefa, a to z roku 1749.
vitou střechu. Zachoval se její obraz v pohledu na Olomouc V tomtéž roce vymaloval nad oltářem Jan Kupecký obraz
z roku 1593. v I. díle na str. 5. Obě ostatní věže měly nízké sv. Václava.
cibulovité střechy. Týž biskup dal mezi rokem 1586.— 1598.
Knížebiskup Jakub Arnošt hrabě z Lichtensteinů (1738
zříditi vzácnou kapli sv. Stanislava (viz obr. X. dílu I.) a rene až 1745) dal zhotoviti oboje dvoje varhany, spočívající na
sanční vchodový portál západního průčelí s důmyslným nápisem: pilířích hned při vchodu do presbyteráře.
R eddat aberrantes, ut Christo ecclesia natos
Od roku 1745.— 1803. pranic se nezměnilo. Magnoald
Fandit conversis mater amanda sinům.
Ziegelbatier sleduje dějiny dómu ve svém díle: Olomucium
MDXCV
sacrum, tom. III., 223—225, až do roku 1750. a popisuje stav
což znamená: Jako milující
chrámu takto: Zevnitř, totiž
máti náruč svou rozevírá pro
jak u průčelí, tak u lodi, po
ty, již se k ní obracejí, tak
strádáme všeho, nač si oko při
nechť vrátí Kristu církev sv.
architektonice a ornamentice
bloudící.
zvyklo. Vnitřek však úplně
Největších změn dožil
nás uspokojuje. Zde je vše
se dóm v letech 1616.—1619.
čisto, vkusno, vše se leskne,
Kardinál Dietrichstein dal na
tak že smíme směle užiti
místo chóru Stanislava Turslov žalmistových: Veškera
zona postaviti novou stavbu,
jeho ozdoba je uvnitř.
čímž docíleno prostory a
Dne 28. února 1803.
místa pro největší nádheru.
udeřil blesk do kříže věže
Třílodovou kryptu pod presprostřední a 1. března roz
byterářem začal stavětí dle
mohl se tak zhoubný požár,
poslední vůle kardinálovy
že při vší námaze nebylo
jeho dědic kníže M ax Die
žádnou věž možno zachrániti.
trichstein, již však teprv jeho
Z nařízení kardinála Ant.
syn Ferdinand okolo roku
Theodora hraběte z Colloredit
1661. ukončil.
[l Hl - —1811.) učinil knížeJiné nepatrné změny ve
arcibiskupský inženýr Sarstoletí XVII. a XVIII. vzta
kander Thalherr návrh pro
O b r . 14. D ó m s k ý c h r á m až k r o k u 18 8 3 .
hují se ponejvíce na vnitřek.
obnovení průčelí. Dle plánu
(O celorytina od H ofera dle nák resu W tirbsova.)
Tak na př. dal arcivévoda
toho měly býti postranní
Leopold Vilém, syn císaře Ferdinanda II., působením svého věže až pod štít zbořeny, střední pak nad průčelní zdí, 17 sáhů
administrátora, děkana kapitulního Klaudia svob. pána ze Sor- vysokou, výše stavěna. Věž měla býti osmistranná, se štítem
riny, zhotoviti schody, vedoucí z bočních lodí do krypty a 14 sáhů vysokým. Plány Thalherrovy byly pozměněny, že se
opatřil je vkusnými dveřmi (viz obr. 24. dílu L). Poněvadž však na místo osmihranné postavila čtyřhranná. (Obr. 14.)
onom místě, kde měly schody na epištolní straně do krypty
V této podobě, jež se právě velmi dobře hodila, aby
vésti, stál starý oltář F. Marie, s nímž velmi mnoho fundací nesoulad jednotlivých částí v různých slozích vynikl, setrval
bylo spojeno, dal arcivévoda Leopold Vilém ku cti blahosl. Panny dóm až do roku 1883. Okolo velikonoc toho roku bylo knížezříditi vedle kaple sv. Stanislava skvostnou kapli loretánskou. arcibiskupskému nadinženýru Gust. Merettovi od kardinála

Ut resonet Dei laus. Fridericus cardinalis de Fůrstenberg.
(Ať zaznívá Bohu chvála.) Na základním kam enu při věži
p ak : Ad Dei gloriam ac piissimam nominis Sui memoriam.
Fridericus Cardinalis de Fůrstenberg. Die 18. mensis A ugusti
1883. (Ku slávě Boží a na vděčnou vzpomínku svého jména.)
Velkolepé dílo ukončeno bylo dostavěním veliké věže
na pravé straně presbyteráře roku 1891.

Bedřicha lantkraběte z Fúrstenbergů svěřeno vypracování plánů
ku řádné a důkladné opravě dómu. Ještě téhož roku byly
základy kanovnické kaple, jakož i velké věže vystavěny až
do výše podnože, tak že mohl kardinál dne 18. srpna, na den
narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále, vykonati slavnostní
položení základního kamene. Podnože základů u chóru kanov
nického a nové věže jsou stejně vysoké. Onen má nápis:

OLOMOUCKÝ DÓM PŘED OBNOVOU
A Ž DO R O K U 1883.

jsou závěrečnými kameny. Na pilířích ukrývají se ve střední
lodi, ve výši, kde pásy končí, hlavicovité konsoly, na nichž
pod baldachýnem jsou různé osoby. V lodích bočních vybí
hají pásy z loubí hlavic s profilovanou krycí plotnou, jsouce
asi ve výši zmíněných baldachýnů u stěn okenních šikmé na
spůsob konsolů. Totéž vidíme na křížové chodbě dómské a
částečně též v kostele u sv. Mořice.
Do lodi chrámové vniká světlo vysokými velkými okny.
K ružba jejich u rovnostranný trojúhelník uzavřená sestává
z geom etrických obrazců různě spojených; základní obrazce
opětují se prostě. Hlavní částí u okenic jest kůl osmicentimetrový, jenž svým dolním, talířovitým podstavcem do římsy

Jak vypadal asi olomoucký dóm do roku 1883., kdy se
začal opravovati, a roku 1893., kdy se dostavěl, můžeme si
představiti z těchto náčrtků. Popíšeme nejprv ony části, jež
při obnově se zachovaly. Systém správného chrámu odpovídá
stejnolodovému chrám u se širokou střední lodí a dvěma užšíma
pobočníma. Obdélník má 5 klenutých oblouků a je bez pod
loubí, 6 • 3 m dlouhého, 38 -5 m dlouhý a 17 • 7 m široký, z čehož
připadá na střední lod 7 • 2 m. Presbyterář, pocházející ze
století X V II., je 34-5 m dlouhý a skoro tak široký jako
ostatní kostel, pojí se třemi stranam i šestiúhelníka, jsa od
hlavní lodi oddělen branou slohu gotického, od bočních zdí.
Lod je úplně nepravidelná; vzdálenost prvních pilířů je
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Obr. 15. Půdorys olomouckého dómského chrámu až k roku 1883.
Ze „Z práv c. k. ú střední koraraisae pro um ělecké a historické p a m á tk y - , ročn. XVI.

6-7 m, u obou posledních, k presbyteráři obrácených, však
8-5 w. Příčina bude asi v tom, že se při stavění gotického
chrámu používalo Zachovalých zbytků románských (viz dě
jiny). Střední lod oddělena je od bočních pilířovými arkádam i.
Okraj špičatých arkád je jednoduchý, přim ěřený pilířům, na
nichž spočívají. Pilíře jsou dosti silné, totiž i •4 7# dlouhé a
o ‘9 m široké; spočívajíce na jednoduchých nízkých podstav
cích a patce utvořené z obráceného karnysu. M ohutná massa
mirní se tím, že je v rozích trochu šikmá. Křížové klenutí
přepasuje lodi příčními a diagonálními žebry.
Rozčlenění žeber je ploché a ostnaté se širokým výžlabkem a dosti širokou páskou. Žebra klenbová ukončena

podokenní zapadá a hlavici listím věnčenou nese. — Vnějšek
lodi, jenž pochodí, pokud lze souditi z podrobného útvaru, z ro
mánského dómu okolo roku 1270. zvětšeného, činí dojem od
měřené jednoduchosti, omezené na elementy přísně sestrojené.
Ř ím sa trnožní má podobu obráceného karnysu, římsa pod
střechou je tlustý podvalek s prostým vysokým plátem. Holé
zdi střídají se s vysokými pilíři, jež sahají skoro až k vysoké
střeše sedlové. V průřezu jsou většinou lichoběžníky 1 • 5 m
dlouhými a 1*7 m, ted o'63 m širokými.
Na severní straně pojí se s chrámem prostranná chodba
křížová a 2 sakristie; s chodbou křížovou na východ jsou
spojeny kaple sv. A nny a sv. Jana. Ú tvarem svým mimo tak

4 i

zvanou sakristii kanovnickou spadají tyto přístavky do období
gotiky.
Přede vším poutá, archaeologa chodba křížová, krasna to
stavba ze skonu X V . věku, v původním tvaru neporušeně
zachovaná. (Obr. 16.) Srovnáme-li chodbu křížovou v olo
mouckém svatomichalském kostele se stavbou touto, neujde
nám ani na okamžik náramná podobnost obou. Chodba k ří
žová na domě je na severní straně chrámové, dělí se na
22 klenbových oddílův a obemyká dvůr přibližně čtvercové
podoby, na nějž se otvírají široká, trojdílná okna s kružbami.
Jedna ze čtyř stran přiléhá k lodi chrámové, do níž z chodby
jsou dvéře. Na východ spojena jest chodba křížová se sakristií,
do níž se vchází vkusně pracovanými, železnými dveřmi.
U klenutí do kříže se rozbíhajících šetřeno podobného prin
cipu jako u postranních lodí chrámových, kdežto žebra na
zdi okenní přecházejí do osmistranného polopilíře, jenž spo
čívá promítnutou podnoží na podlaze; na zdích končí již pod
výkružkem oblouku tvarem konsolovitým. Na kamenech klenutí
ukončujících jsou kotouče se znaky čtyř evangelistů, s listovím
a okrasami. Pilíře vypínají se zvenčí i nyní až přes klenbový
námětek, zde přetrženy jsou silným ústupkem a končí pro-

—

1V4 m nad zemí a jsou v celém rozsahu až ku ostrému
oblouku, jímž končí, 2'8 m vysoky; šířka obnáší na základně
3 metry.
Obzvláště cenným a nad to nejlépe zachovaným jest ze
starších obrazů »Navštívení Panny M arie«. Bedřich Lippm ann
píše ve »Mittheilungen der k. k. Central-Commission fůr
Kunst- und historische Denkmale« v I. ročníku o tomto
obraze takto: Ve »Zvěstování« jeví se nám malíř zcela zvláštní
charakteristiky, bez odporu nejpoutavější a snad nejnadanější
z těch, již zde pracovali. Z postavy Marie Panny na právo
klečící s hlavou k andělu obrácenou jest tvář a oděv skoro
celý zachován, rovněž šat andělův; taktéž postava Boha Otce
a andílka ve výši se zjevujících. Pozadí jest notně poškozeno.
Což obzvláštního a podivuhodného, jsou zde elementy různých
proudů v umění smíchány a sloučeny. Dosti velké hlavy
s podlouhle oválným obličejem, jemnými, rovnými nosy, vy
sokým čelem, malými ústy a okrouhlou bradičkou připomínají
nápadně ty p y ulmské školy před koncem X V . století, kdežto
provedení díla svědčí ještě zcela první půli tohoto období, na
příklad v útvaru rukou, vlasův a oděvu, v jasnobledém kolo
ritu, v prostém provedení a plánu. P ři tom má umělec jakýsi

^írir.

O br. 16. K řížová chodba dóraského chrám u v Olomouci.
Z e „ Z p rá v c. k . ú s tře d n í k o m m is s e p ro u m ě le c k é a h is to ric k é p a m á tk y u, r o řn . X V I.

stým sklonem pod římsou. Pod okny římsa kaffová, jež obe
píná pilíře.
Obzvláštní zájem vzbuzují v chodbě křížové malby ná
stěnné v polích pod oblouky ostrými. O dkryty byly v letech
šedesátých pod omítkou, ale od té doby nedbalostí velmi
utrpěly a brzy asi podlehnou zkáze neuniknutelné. Na 8
z 23 polí pod oblouky ostrými v křížové chodbě podařilo se
pod kůrou vápennou nalézti stopy maleb na omítce více méně
dobře Zachovalých, jež zobrazují děje ze života Spasitelova.
M alby postrádají určitého plánu a přísné souvislosti, jsouce
malovány v různých arkádách za různých dob od různých
mistrů dle vůle a obzvláštního údaje dobrodincův. Dvě polopostavy prorocké na okenních pilířích, jež české podpisy
Isaiášem a Amosem označují a stopy po okrasách na stropě
svědčí o tom, že bezpochyby celá křížová chodba druhdy
byla vymalována. Rozdíly v jich provedení nasvědčují čin
nosti co do času různé a vícero rukou. Pokládáme-li některé
obrazy na severní straně křížové chodby pro jemnou, ušlech
tilou kresbu a prostou malbu ve světlých, něžných barvách
nezbytně za starší, spadá větší počet nástěnných maleb, jež
reálněji pojaty, ostřeji a sem tam nepěkněji jsou malovány,
též krojem do sklonku X V . století. O brazy počínají asi

cit pro jemné, ano uhlazené tvary. Od tvůrce tohoto »Zvěstování« pochodí polopostavy proroků Isaiáše a Amose na
protějších okenních pilířích skoro v životní velikosti. Zde na
mužských obličejích jest výraz tváře mužnější, nosy vyčníva
jící, než opět s nádechem švábské školy.; Mistra »Zvěstování*
je dále obraz vzkříšeného Spasitele s korouhví. Pozlacení
kovové namnoze u gloriol světcův a oděvů opětuje se. Zdaž
ještě jiné z měsíčkových obrázků jsou z téže ruky, jest pravděpodobno, soudíme-li ze povšechného dojmu zlomků částečně
jen chabých, nyní však nelze toho s jistotou stanovití.
Z naomítkových maleb z pozdější doby nejlépe odkryt
a zachován jest obraz »Tři králové klaní se Ježíškovi*, kom 
posice velmi ryzí a v jednotlivostech správná. Ač vrstva
vápna lasur obrazu zničila, jednotlivé barvy lze rozeznatí.
Pod hvězdou na obloze sedí Madonna před polossutým sta
vením, jež jest na levo chráněno okrouhlou věží. M aria Panna
s okrouhlým nimbem kol plavých vlasů drží na klíně nahého
Ježíška, jenž žehnaje pravici zvednul. K ol ní jsou tři králové,
obětujíce novorozenému Spasiteli dary. Jeden z nich klečí
s odkrytou hlavou a sepjatým a rukam a na právo, v levo
druhý drží v rukou zlatou nádobu. Vedle těchto dvou klečí
cích postav stojí dva nejvznešenější z velkého komonstva,
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každý drží zlatou korunu z heraldických lilií. Třetí král má
v levici zlaté žezlo. V pozadí po obou stranách klanějících
se je komonstvo králů koňmo i pěšky s vlajícími prapory,
oděno dle té doby vydutým i rukávci a v dlouhých střevících.
Zvláštní směs slohová, praví Lippm ann ve zmíněném článku, jeví
se i v této malbě. N eupřeme rysu italské, v užším znění florentinské reminiscence v úpravě obrazu, v postavě Madonny,
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ném díle »Mittheilungen der k. k. Central-Commission fur
Kunst- und historische Denkmale«, X V I. sv., str. 142.)
K e přístavkům dómu patří na severní straně kaple sv.
Anny, sv. Jan a K řtitele a obě sakristie, na jižní straně dvě
kaple, z nichž jedna je zasvěcena sv. Stanislavu a druhá Panně
Marii Loretské. K aple sv. A nny postavena byla v X IV . sto
letí, probošt dómský Herbert 2 Fullštejna věnoval jí nadaci

O br. 17. O zdobné m alby v kobkách křížové chodby.
(Ze „Zpráv c. k. ústřední kom m isse pro um ělecké a hist. p a m á tk y 44, roČn. X V I., str 14 G)

v kyprosti a těsnotě bohaté komposice, v motivech renaisanč- roku 1366. Olomoucký probošt dómský M artin Václav z Greiních, v architektuře sloupův a oblouků, jež mají nádech zří fe n tá lu (zemřel 13. srpna 1617.) dal ji obnoviti, poněvadž byla
cenin a prostředí zaujímají; všude tanul asi umělci vkus F i na spadnutí. Posvěcena byla od kardinála Františka z Dietrichlipa Lippi-ho, Ghirlandajoa. Než provedení jednotlivostí, výraz štejna.
tváří a oděvy svědčí o škole německé. Typy
A by průčelí západní úplně vyniklo,
jsou rázovité, ano skoro drsné a připomínají
byla kaple tato zkrácena před obnovou
zrovna na N orim berg a dílnu Michala W ohlo celé jitro a to tím, že bránové průčelí její
gem utha. Pod tímto obrazem, který končí
bylo snešeno a o něco nazpátek znovu po
spodním výkružkem žebra, rozdělena jest
staveno. Při tom ušetřeno bylo úplně zají
malba na tré jako protější okno chodby
mavého portálu v renaissančním slohu s jeho
křížové; prostřední obraz má stopy po
povšimnuti hodnou prací sochařskou. (Viz
potním rouchu sv. Veroniky s obličejem
obr. X X II., díl I.)
Kristovým.
Ze severní strany chodby křížové vchází
Z dalších obrazů zachovány jsou jen
se do gotické kaple sv. Jana. V levé zdi
zbytky, jež jen z části odhalují d ě j; celé
její je zasazen náhrobek rytíře Arnošta K ukomposice správně na nich poznati nelze.
íela, zajímavé dílo umělecké z počátku
X V I. sto letí; zobrazení tohoto náhrobku po
Co do materiálu a techniky těchto naomítdává obr. VII. v I. dílu. Ze severní lodi
kových maleb jest doznati, že nejsou všed
postranní z chrámu přijdeme do sakristie,
ními freskami, poněvadž jsou provedeny
barvam i temperovými na suché půdě. Ač
jež má ještě staré klenby a základní tvary
velmi porouchány obrazy se našly, bylo by
X V . století; s tímto přístavkem spojena je
přec radno, lépe postarati se o jich další
sakristie kanovnická. Obě sakristie postrá
zachování, než posud se dělo, proto že ne
dají stavitelské krásy.
V jižní vedlejší lodi blizko vchodu do
dávno maltou zamazány a jinak namnoze po
k ry p ty chrámové je kaple sv. Stanislava,
škozeny byly.
jež byla vystavěna od knížete-biskupa StaniZmínky zasluhují též ozdobné malby
v kobkách křížové chodby. (Obr. 17.) Tu O br. 18. O zdobné m alby na kůrním pásu mezi slava II. Pavlovského z Pavlovic ( i 579 i tam je krásné, dosti přirozené listoví a
oběm a věžemi starého chrám u dom skeho.
1598.) pro těla jeho otce a b ratra mezi
,
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(Ze „Z práv c. k. ú střední kom m isse pro um ělecké a hist.
rokem 1580. a 1590. Práce sochařské byly
uponkoví. Skládá se z listnatých, spletep a m á tk y “, ro ín . xvi., str. m . )
svěřeny sochaři D ialdim u, malby však
ných větví a prostě stilisovaných květin a
je z konce X V . nebo ze začátku XVI. věku. Také žebra 2 2 . dubna 1591. olom ouckým vcid\\š\\m Bernardu z Falkenbergu
byla omalována jasnými barvam i na modro, na červeno, na a M artinu Malerovi. (Srovnej: Dudík, Bibliothek und Archiv
světle-zeleno. Před obnovou měl chrám také vícero sličných im fůrsterzbischoflichen Schlosse zu Kremsier, str. 79. a 80.)
ozdobných maleb. (Obr. 18.) Zde vidíme, jak vine se okolo Z těchto maleb nic více není, poněvadž kaple sv. Stanislava
týče plazivá bylina se širokými choboty na listech. Týč sama roku 1740. od Jan a K rištofa Handke-ho novými freskami, vy
vyhání na některých místech listí a je ozdobena stuhou obrazeními nejhlavnějších dějů ze života sv. Stanislava, biskupa
vázanou ve vázanku. (Srovnej F r. Segenschmida ve zmíně- a mučenníka, byla vyzdobena. Téže doby byl asi vystavěn

i portál kaple. Tento nádherný portál a krásná mřežová brána
z broncové litiny popsány jsou obšírně v I. díle těchto p a
mátek. (Viz str. 19. a následující.)
A rchitektonika kaple svato-stanislavské, 5 • 2 m široké a
5*6 m dlouhé, dojímá mocně. Pestrý mramor oživuje celek,
čímž jednotlivé díly stavby lépe vystupují. B ohatá archi
tektonická výzdoba vydatně je podporována plastickou zdobou
štukovou. Na stěnách postranních umístěny jsou na podstav
cích z rudého mramoru sochy světců, nade skonem římsy jsou
nádobky práce stukatérské v bílých obláčcích. Skvost deko
race je dílo cartouchové uprostřed nejbohatších draperií nade
vchodem. Přechodem od široké římsy ku ploché klenbě je
dobře malovaná zdánlivá architektura. F resky na stropě od
Handke-ho svědčí o umělé pevné ruce, provedení nejeví
úzkostlivosti, je pevným a určitým. Ne všední komposice je
svatostánek na oltáři, ozdobený stříbrným i okrasami v ohni
kalenými. Na bočním stole v kapli jsou tři reliquiáře, z nichž
ten, jenž chová ostatky sv. Pavlíny a na rozkaz hraběte
Filipa Bedřicha Breunera roku 1640. byl zhotoven, obzvláštní
zmínky zasluhuje. Celkový tvar této schránky ostatkové má

cátých minulého věku. Celkový dojem kaple loretské s její
dekorativní úpravou z mramoru, zlata a maleb je velmi
vzácný.
Ja k již shora pověděno, w&byX presbyterář 'ýl před obnovou
za posledních let provedenou v původním gotickém slohu za
chován, nýbrž je to pozdější stavba z první půle X VII. věku,
o níž si učiníme představu z obrazce 19. Rozm ěry chóru, jenž
značně je zdvižen, jakož i kry p ty chrámové pod ním téže
doby vystavěné jsou ty to :
Prostá délka presbyteráře obnáší. . 34-5 m,
»
šířka
»
»
. . 17 •4
»
výška
»
>
. .
z y o m.
K ry p tu tvoří sklepení těchže rozměrů jako presbyteráře.
Dělí se šesti p áry sloupů na tři lodě.
Šířka lodi prostřední je . . . y b m,
výška k r y p t y ................................... y \ m,
šířka lodí v ed lejších ................................. ni.
V nitřek presbyteráře z roku 1619., jenž má tvar šestiúhel
níka, jak lze viděti na obrazci, byl prostorný, však úprava
prostory střídmá, nárys vážný a prostinký. Jonické sloupy

Obr. 19. Olomoucký dóm až k roku 1883. Podélná loď.

podobu lepého palácíku a hojně dělí se v poschodích okráš
lenými sloupy a ozdobenými podstavky; na vlysech visí po
stříbřené hlavičky andílkův a pleténce z listí.
Do kaple loretské, 5 • 7 ot dlouhé a 3-5 m široké, jde se
po stupních z jižní chrámové lodi branou obloukovkou, fres
kami a štukovými ozdobami okrášlenou; kaple má plochou
kupoli. Zdi jsou obloženy peřestým mramorem, krásnou lome
nou římsu z červeného mramoru podpírá dvé sloupů z černého
mramoru s pozlacenými hlavicemi. N ad římsou pásovou pne
se mohutný výžlabek, jehož plocha dělí se malovanými konsolemi na pole, v nichž jsou oválná okna. Obraz na kupoli,
»Nanebevzetí Marie P an n y ,« šíří se přes celou báni. Postavy
M ariina i andělů jsou znamenitě smodelovány, obzvláště Panna
M aria slyne krásou.
K rásně provedený svatostánek na oltáři je v ohni po
stříbřen a pozlacen a má znak dómského děkana Jiřího J in 
dřicha rytíře z Maierswaldu, jenž jej dal zhotoviti za let čtyři-

se dvěma vedlejšími polosloupy podpíraly lomitou hlavní
římsu. Hned nad ni strmělo rozsáhlé, notně vypnuté klenutí
valené, jež oživovaly poněkud hrotové kupole nad okny.
Novou stavbou, jež od kardinála Dietrichsteina dokonána
byla, získalo se pro kůr více místa, avšak k tomu přidal se
zcela cizí živel, jenž se starou stavbou nesouhlasil, nýbrž ji
spíše zcela rušil. N ápadné protivy nebyly změněny ani boha
tou barokovou výzdobou varhanových přístavků, jež dal postaviti u vchodu na kůr na sloupech od lodi roku 1741.
Jakub Arnošt z Lichtensteina.
Podle časového vkusu bylo v zmíněném období i celé
zařízení kostela pozměněno; z původního středověkého zaří
zení neudrželo se ničeho. Oltáře, kůr zpěvácký, kazatelna, ony
přístavky u varhan, lavice kostelní atd. z předešlého století
byla díla umělecká, opatřená velmi vkusnými řezbami dřevě
nými. I jinak zanechalo baroko mnohé stopy v kostele a pří
stavcích jeho.

OLOMOUCKÝ DÓM PO OBNOVĚ.
(O D R O K U

Dómský chrám byl do roku 1883. uvnitř i zevně ne
jednotný, nepěkný a nehannonický. Holé, rozlehlé a obílené
stěny, střízlivá a prázdná průčelí nebyla důstojná dómu. K ar
dinál kníže-arcibiskup Bedřich lantkrabě 2 Fúrstenberků pojal
kolem velikonoc roku 1883. úmysl, že vystaví kathedrálu dů
stojnou své residence. Ku provedení velkolepého podniku
bylo třeba znalce, zkušeného a důvěry hodného architekta.
Takovým osvědčil se knížecí arcibiskupský nadinženýr Gustav
Meretta, jemuž bylo svěřeno církevním knížetem zhotovení
plánů na úplnou, dle slohu vystavenou přestavbu dómu. Pro
gram k obnově v hlavních rysech naznačil kardinál sám. On
nechtěl, aby sňata byla klenba nad presbyteriem, ani aby
krásná hrobka padla za oběť, nýbrž přál si rozdělení celého
kostela na tři díly tím, že by se v presbyteráři postavily go-
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stranami osmiúhelníka. Hnízdovitá klenba jest nad tímto pro
storem, dřívější valené klenutí s vysokými lomenicemi pro
měněno bylo v gotický systém žebrový, jenž povstal z deko
rativního listoví. Žebra, jež jsou upevněna na nárožních hra
nách jednotlivých valů, nejsou kamenná, nýbrž sádrová, prů
řezy pásů shodují se s gotickými žebry na klenbě lodové.
Na kulatých kamenech na konci jsou střídavě znaky Fůrstenberkův a Dietrichsteinský. K holým sloupům kůrním posta
veny jsou polosloupy, na jichž hlavicích počínají žebra klen
bová. Mezi hlavicemi polosloupů jsou upevněny sošky andělů.
Žebra klenbová končí ve výši říms podokních baldachiny,
pod nimiž na podstavcích stojí apoštolé. vSochařská práce jest
důkladná, čista a pečlivá.
Z prvého pole presbyteráře vedou na obě strany špičaté
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tické sloupy. Žádal pak přistavění velké věže, nové kaple
kůrové a nové západní průčelí se dvěma věžemi. Již o svátém
Duchu byl program přestavby dle úmyslů kardinálových od
architekta do podrobná proveden a brzo na to byla stavba
započata. Další průběh stavby jsme již vylíčili.

Kůrní kaplí a protější věží bylo stavitelem docíleno
formy křížové. Těžko bylo zgotisovati valené klenutí v pres
byteráři a takto v harmonický soulad s podélnou lodí uvésti.
Nejdříve byl přenešen tlak klenby se zdí na pilíře, jež posta
veny byly zvenčí, tak že mohla býti vytesána gotická okna.
Tato okna jsou sice veliká, ale přece daleko užší, než sloupo
řadí. Presbyterář má nyní tři pravoúhlá pole, jež končí třemi

1883

P ů d o ry s.

obloukovité dvéře jedny do kůrní kaple, druhé do kaple
v nové věži, kde jest křtitelnice. Nad touto kaplí jest modli
tebna, jež jest spojena s presbyterářem kamennou lóží. V ý
klenek jest krásným výtvorem kamennickým s krásnými
opěradly a živým rozvržením do nejmenších částí s rozvahou
a láskou provedený. Vrch činí baldachiny a štíty s kytkami
křížovými a uzly z bílého mramoru, jež končí makovicí s kří
žovou kytkou a růžemi na hranách.
Na protější straně jest malý kružbou ozdobený balkónek,
z něhož vedou dvéře s přímým nadpražím a obloukovitým
štítkem do oratoria v kůrní kapli.
Západní stěna starého dómu byla tak přetvořena, že byla
okna tam zazděna a na slavnostním oblouku u brány a na
obou oknech zazděných udělány byly štíty ozdobné; místo
zazděných oken zdobí nyní fresky.

—

K ů rn í kaple jest úzká a vysoká; základem jest obdélnik
ukončený směrem délky apsidou třemi stranami osmiúhelníka,
jež jest hvězdovitě překlenuta. Konstruktivní a ornamentální
drobnosti jsou tytéž, jako v gotické části lodi. Bohatý život
a střídání se takových forem veliký dojem působí. Okna,
jichž kružba jest uzavřena rovnostranným obloukovitým troj
úhelníkem, jsou pomalována, a sice tři postavami osob dle
anglické mosaiky, ostatní čtyři mají vzorky kobercové. Krásný
kůr pro zpěváky, na nějž vedou točité schody, spočívá na
čtyřech sloupech; pozoruhoden jest přísně dle slohu pracovaný
oltář z Grisignanského mramoru.
Lod podélná v podstatě změněna nebyla, leda že některá
okna byla odezděna. Oprava byla též prbvedena v kaplích
sv. Stanislava a Loretánské na jižní straně. Fresky v těchto
kaplích obnovil v září 1886 akademický malíř Jan Zatzka
velmi rozumně a jemně.
Kardinál Fiirstenberg věnoval svou pozornost zvláště
vnitřní výzdobě dómu a značné sumy dal k tomu, aby zaří
zení se shodovalo s rázem celé stavby. Zvláštního bohatství
dostalo se dómu tím, že byl celý skvostně a přece mírně
architektonicky vymalován, že zdobí pilíře sochy s baldachiny
ve výklencích, že bylo postaveno dosti mnoho uměleckých
oltářů a varhany, jichž dojem zvyšuje skvostný malebný prostor.
Polychromová výzdoba dómu jest výplodem moderního
ducha. Není ani silná ani křiklava a působí na člověka celkem
povznášivě a harmonicky.
Velký kůr hudebnický jest úplně jiný; nyní vedou k
němu schody z věnčí ze šestistranné věže. Vložen jest do
prvního pole klenbového a spočívá na 6 krátkých hrubých
sloupech a tolika též polosloupech, již jsou podporou
klenbě. Sloupy jsou ukončeny bohatým věncem listovým a
krycí deskou. Zábradlí této kruchty má krásnou kružbu.
Vnějšek velkých varhan, jež jsou postaveny Krňovskou firmou
bratří Riegerův, jest umělecky proveden. Varhany jsou ze
dřeva dubového v gotickém slohu a harmonují s celým
kostelem.
Co se týká vnitřních okras, dotkneme se nejdříve vý
zdoby oltářů. Z četných nových oltářů nejvíce nás baviti bude
hlavní oltář na konci chóru. Jest goticky z karrarského mra
moru. Podnoží jsou 4 schody z karrarského mramoru, i mensa
jest z jednoho kusu téhož mramoru. Na obou stranách tabey>
naklu, jejž převyšuje drahokamy ozdobený kříž, jest po dvou
výklencích, které jsou opatřeny ozdobnými štíty a fialami
jakož i jinými architektonickými ozdobami. Ve výklencích
jsou mramorové sochy svátých. Tyto 4 sochy stály 800 let
nad kryptou v kostele Santa Maria Maggiore v Římě a byly
získány pro dóm kardinálem Fůrstenbergem. Byly snad do
dány do tohoto kostela z vykopanin římských a náležejí do
prvých století křesťanství. Sochy představují starší muže, kteří
z otevřených knih bud zpívají nebo čtou. (Bližší viz v »Gedenkblátter,* jež vydal Ed. Hólzel v Olomouci o slavnosti
5oletého jubilea kněžského kardinála Bedřicha z Fúrstenberků
roku 1886., jichž jsme částečně při popisu dómu použili.)
V lodi kostelní jest na severní straně u zdi portálové
oltář sv. Josefa. Všechny oltáře ostatní jsou postaveny k pi
lířům, a sice směrem k západu. Z předu ode vchodu jsou dva
oltáře, a to sv. Jana Nep. a sv. apoštolů Petra a Pavla. U pra
vého pilíře prostředního stojí oltář blah. Jana Sarkandra, na
němž uprostřed leží reliquiář s ostatky blah. Jana Sarkandra.
Nad reliquiářem stojí pěkně vyřezaná socha téhož blahosla
veného a v baldachinu nad ní jest umístěna jeho hlava.
Všech těchto oltářů spodky jsou z karrarského mramoru a vrchy
z pozlaceného dřeva. Stavba oltářní jest trojdílná na nízké
podložce. Tabernakula umístěná na oltářích vyznačují se jistotou
a jemností krášlících drobnůstek.
Kazatelna dómská postavena bylau prostředního ze sloupů
na severní straně. Jest to starobylá gotická stavba s baldachýny,
stánečky, fialami a opěracími oblouky; mimo to má bohatou
obrazovou okrasu reliefní. O dva sloupy opírají se dvéře s
krásným štítem a kovaným železným mřížovím. Zábradlí
schodiště jest prolamovaně pracováno. Kazatelna spočívá na
trojstranném podstavci, v němž jest znak bývalého dómského
děkana hraběte Lichnovského. Z větší části jest též z karrar
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ského mramoru. K rátké gotické sloupce, jež tvoří přechod k
šestistranné kazatelně, jsou z červeného mramoru; příklop
k odrazu zvuku jest zhotoven z pozlaceného dřeva a bohatě
řezbami ozdoben. Jest pak na čtyři sloupce, jež ho podpírají
a jež podobají se veřejím starých oken, příliš těžký. Konsoly na mnohoúhelníkových stranách kazatelny jsou opatřeny
význačnými listy akanthusovými; jsou přiměřeny starší gotice;
plošky dělí se na jednotlivé listy, jež mají společný řapík.
Kůrní stolice ve velké prostoře presbyteráře, jež náležejí
dle své architektury a ornamentiky slohu stavitelskému
XVII. století, jakož i barokové lavice v kostele byly v ko
stele pro své řezby ponechány a jen opraveny. O kůrních
lavicích jednalo se v prvém díle tohoto spisu obšírněji.
Hlavní ozdobou kostela jsou okna v presbyteráři se svými
malbami na skle. Okna stkví se všemi barvami, rozdělení jest
velmi vhodné, figury souhlasí úplně s ornamenty. V barvi
tosti největší effekt působí přechod z nejtemnější do světlé
modře. Střední okno nad oltářem možno nazvati výtečnou
prací moderního malířství na skle. Ve středním poli jest
sv. Václav, patron dómský, a nad ním jest zobrazena nebes
Královna ve své slávě, obklopena cheruby. V kružbě okenní
stojí Spasitel s knihou a u nohou jeho klečí v pravé podobě
velepastýř kardinál Bedřich Fiirstenberg, obětuje Matce Boží
dóm, jehož model stojí na stole vedle něho. Před kardinálem
jest sv. Theresia, patronka jmenní jeho nebožky matky, jež
ho povzbudila ku stavbě dómu, a za ní stojí sv. Bedřich.
Výlohy tohoto obrazu kryl dar diecesanního kněžstva. Ostat
ních šest oken v presbyteráři zdobí postavy patronů kostela,
města Olomouce, Moravy a Slezska a jsou provedeny jako
okno prostřední v anglickém malířském spůsobu od Mnichov
ského uměleckého ústavu církevních prací firmou Mayer.

Západní průčelí patří k nejzajímavějším částem zevnějšku
dómského. Zřejmá jest všude na něm umělecká krása, rovno
váha hmoty, a odměřené poměry částek konstruktivných a
dekorativných. Ačkoliv mnohé motivy této stavby upomínají
na průčelí rozkvětu gotiky, přece dovedl krásně stavitel
gotické krásy z květu gotiky spojití s novým uměleckým
výrazem, ježto užil konstruktivních i dekorativních prvků
z uměleckých krás slohu gotického přece volným uměleckým
spůsobem.
Mezi v před vyčnívajícími pilíři podpěrnými, jež jsou
baldachiny ozdobeny a kolmo končí fialami, jsou tři vchody
do kostela bohatě ozdobeny a s velkými štíty. Tyto štíty obloukovité jsou ozdobeny silnými reliefy a jsou nad čtyřhrannými
dveřmi, jež jsou hojně mědí pobity. Vyplnění oněch oblouků
tvoří obrazy Zvěstování Panny Marie, Nejsv. Trojice a Na
rození Páně. Uspořádání jejich jest výtečné a překrásné; tak
jako sochy čtyř evangelistů ve zmíněných výklencích pilířo
vých vynikají ušlechtilým provedením. Portály i střední stavba
jsou vodorovně ohraničeny prolamovanými slepými galleriemi.
Ve střední stavbě vyniká zvláště rosa mystica nad hlavním
vchodem svou krásnou kružbou. Mezi gotickými okny zdob
ného štítového průčelí jsou umístěny pod uměleckými balda
chýny postavy sv. Václava a moravských patronů zemských.
Osamocené sloupy o krátkých hlavních nad konsolemi končí
bohatým věncem květinovým a deskou, na níž stojí zmíněné
postavy. Tyto vyznačují se smělým pojetím, zvláštní energií
v pohybu, širokými záhyby v oděvu a dokonalým pro
vedením.
Mnoho zajímavých podrobností skýtají konečně věže.
Zrovna překvapuje jasný a mistrovský přechod od spodní
stavby k osmiboké věži. Celými stěnami věžními táhnou se
vysoká okna přesnou kružbou a vysokými štíty opatřená.
Otevřené stánky o vysokých tenkých sloupech v rozích při
hranách osmihranné věže, mohutná okna, vše to ozdobeno
krásnou kružbou, fialami a štíty ; fantastické vodomety velmi
působí. Tyto částky, jakož i lehké, měděné stříšky, jež jsou
na 8 hranách pokryty uzly měděnými, dodávají celému prů
čelí života a síly. Značný dojem, jejž působí celková archi
tektonická krása západního průčelí dómského, stupňuje se
krásnou úpravou kamene a tím, že všechny práce kamenické
12
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a sochařské jsou až do detailu výtečně provedeny ze solid
ního a krásného materiálu.
Postranní průčelí by\o, pokud možno, přivedeno k původní,
čisté gotice. Špatné kam eny byly pečlivě zaměněny dobrým i;
nepotřebný materiál, jehož se vždy k reparaturám užívalo,
novým vyměněn.
Renaissanční sloh kaple sv. Stanislava byl z vnější po
držen, kdežto kaple loretánská z vnějšku byla opatřena vy
puklinou a doplněna goticky.
Vnějšek presbyteráře nevyznačuje se ničím. Stavba spo
čívá na společné podstavě, jež tak jako prostřední silné pi
líře opěrné, okna a všeliké římsoví jsou dělány dle shodných
architektonických částí lodi. Nad okny kůrovými byla umí
stěna kulatá okna se slepou kružbou; vrys ostrých oblouků
střídavě nese na sobě reliefní znak kardinálů F ůrstenberga
a Dietrichšteina.
I vnějšek nové kůrní kaple působí dojem vyměřené
jednoduchosti. Největší okrasou dómu jest velká věž, přiléha
jící k jižní straně presbyteráře. Základ věže, jejíž spodní část
tvoří kapli pro křtitelnici, jest čtverhranný a asi v prvé tře 
tině výšky přechází v osmiúhelník. Ze stupňovitých nárožních
pilířů vybíhají fialy, jež dosahují až k osmiúhelníku a s tímto
vždy dvěma opěrnými oblouky se dvěma stranam i jsou spo
jeny. Š títy korunují po stranách celé dílo, na němž leží
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střecha mědí pobita a na hranách květinami okrášlena. Jede
nácte schodů vede ku dveřím vchodu, jež jsou jednostranné,
a pěkným ostrým obloukem a štítem opatřeny. Na konci
štítu jest křížový květ, na vnější obrubě štítu vzdvíhají se na
obou stranách vysoké fialy. Čtyřstranná stavba nad základy
zdá se přes vysoká, ostrými oblouky zakončená okna dosti
těžkopádná. Osmistranná stavba, končíc gallerií, má na všech
8 stranách prolomená, dlouhá úzká okna, zakončená štíty.
Celkem vzdvíhá se věž energicky do výše, jež jest tím zmen
šena, že špice střechy jest věncovitě s malou vylamovanou
gallerií zasazena. Přístup ku věži jest umožněn ze vnější scho
dištěm. O rozměrech věže a západního průčelí můžeme udati
tato dáta: V ýška jižní věže obnáší celkem 101 m, z čehož
na střechu třeba odčítati 44 /;/; věže západního průčelí jsou
68 m, střechy jejich pak 28 • 5 m vysoky.
A rchitektonická úprava nového olomouckého dómu jest
při nejmenším velkolepá a důkladna. K. všeobecným obtížím
každé opravy přistoupila ještě nesnadná úloha, vystavěti
kůr, při čemž spojení tohoto se starým i zděmi neobyčejného
rozřešení vyžadovalo. Zručný stavitel, architekt M eretta, do
kázal tím, že zná dobře podstatu architektury ostrých oblouků
a jejich konstrukci a dokázal provedením, že měl k pomoci
též vyškolené síly. Bohužel nespatřil konce svého díla, ježto
zemřel 4. srpna 1888. před ukončením vysoké věže.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.

NÁKLADEM ED. HČLZLA V OLOMOUCI.

O BR AZ I.

VOJENSKÝ D ŘÍV E JESU IT SK Ý K O STEL P. MARIE SNĚŽNÉ.
POHLED NA VNITŘEK.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.
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NÁKLADEM ED. HČLZLA V OLOMOUCI.

O BRAZ II.

P O H L E D NA V N IT Ř E K F A R N ÍH O K O S T E L A SV. M IC H A LA .
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.

N Á KLADEM ED. H Ó LZ L A V OLOM OUCI.

OBRAZ III

CHRÁM A PROBOŠTSTVÍ NA SV. KOPEČKU.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.

NÁKLADEM ED. HOLZLA V OLOMOUCI.

OBRAZ IV.

POUTNÍ CHRÁM NA SV. KOPEČKU.
POHLED NA VNITŘEK.
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CÍRKEVNÍ PAiMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.

NÁKLADEM ED. HĎLZLA V OLOMOUCI.
O BRA Z V.

K A P L E M A R IA N SK Á A SO CHA SV. N O R B E R T A N A S V . K O PEČ K U .
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.

NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.

O B R A Z VI.

P R E L Á T N Í BUDOVA BÝVALÉHO O P A T S T V Í PREM O N STR Á TŮ
NA HRADISKU.
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NÁKLADEM ED. HĎLZLA V OLOMOUCI.

OBRAZ VU.

KNÍŽE-ARCIBISKUPSKÁ RESIDENCE.
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d íl h .

NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.
O B R A Z V III.

R E S ID E N C E D Ě K A N A DO M SKÉHO S V Ě Ž Í SV. B A R B O R Y .
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
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NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.
O BR AZ IX.

DVŮR RESIDENCE KANOVNICKÉ.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.

NÁKLADEM ED. HČLZLA V OLOMOUCI.

OBRAZ X.

SLOUP NEJSV. TROJICE.
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DÍL II.

NÁKLADEM ED. HČLZLA V OLOMOUCL
OBRAZ XI.

S K U L P T U R Y V S ÍN I P R E L Á T S K É B U D O V Y NA KL. H R A D ISK U -
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.
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NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.
O B R A Z X II.

Š T U K A T U R A A M ALBA V KNIHOVNÍ SÍNI B Ý V A L É BUDOVY
K O N V EN TN Í NA KL. HRADISKU.
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NÁKLADEM ED. HĎLZLA V OLOMOUCI.
O B R A Z X III.

A R C H IT E K T U R A A S T R O P N Í M A L B Y V P R E L Á T N Í S ÍN I
N A KL. H R A D IS K U .
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL H.

NÁKLADEM ED. HĎLZLA V OLOMOUCI.
OBRAZ X IV .

A R C H IT E K T U R A A STRO PNÍ M ALBA V P R E L Á T N Í SÍNI
NA KL. HRADISKU.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL H.

IAJSRIOj .

NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.

O B R A Z X V.

NÁ STR O PN Í OBRAZ V K APLI BOŽÍHO T É L A .
MALOVÁN OD V. J. CH. HANDKE A V R. 1728.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL H.
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NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.

OBRAZ XVI.

DROBNOMALBA NA PERGAMENĚ Z KNIHY BR ATRSTVA.
MALOVÁNA OD P. MARTINA ANT. LUBLLVSK.ÉHO V R. 1679.

CHRÁM SV. MOŘICE.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL H.

NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.
O BR AZ XVII.

MONSTRANCE. — ZLATO A DRAHOKAMYKOLEM R. 1730. 24 CM. ŠIROKÁ, 72 CM. VYSOKÁ.

POKLAD DOMSKÝ.
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d íl

n.

NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.

OBRAZ XVIII.

BERLA, KŘESTNÍ KONVICE S MISKOU
FILIGRÁNOVÁ PRÁCE ZE STŘÍBRA S KAMENY A SMALTEM. KOLEM R. 1740.

POKLAD DOMSKÝ.

62779

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL H.

NÁKLADEM ED. HOLZLA V OLOMOUCI.

O BRAZ XIX.

OLTÁŘNÍ NÁSTAVEK.
EBENOVÉ DŘEVO S VYPOUKLÝMI OZDOBAMI STŘÍBRNÝMI. OBRAZ VYPOUKLÝ,
n i CM. VYSOKÝ, 75 CM. ŠIROKÝ.

POKLAD DOMSKÝ.
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NÁKLADEM ED. HČLZLA V OLOMOUCI.
O B R A Z XX.

DVA RELIKVIÁŘE.
EBENOVÉ DŘEVO S VYPOUKLÝMI STŘÍBRNÝMI OZDOBAMI,
85 CM. VYSOKÉ, 55 CM. ŠIROKÉ

POKLAD DOMSKÝ.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL H.

NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.
O BR AZ XXI.

KASULE KORUNOVAČNÍHO MEŠNÍHO ROUCHA
LICHTENSTEINOVA.
KOLEM R. 1740.
ZLATÉ VYŠÍVÁNÍ NA LÁTCE HEDBÁVNÉ, 70 CM. ŠIROKÁ, 115 CM. DLOUHÁ.

POKLAD DOMSKÝ.

CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.

NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.
OBRAZ XXII.

SKŘÍŇ.
PRÁCE Z XVIII. STOLETÍ.

FARA SV.-MICHALSKÁ.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL I I

------------------------- NÁKLADEM ED. HOLZLA V OLOMOUCI.--------------------------O B R A Z X X III.

ŽELEZNÉ DVÉŘE.
PRÁCE KOVÁŘSKÁ. XVIII. STOLETÍ, 112 CM. ŠIROKÉ, 230 CM. VYSOKÉ.
C. K. STUDIJNÍ KNIHOVNA (DŘÍVE KOSTEL SV. KLÁRY).
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY UMĚLECKÉ Z OLOMOUCE.
DÍL II.
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NÁKLADEM ED. HÓLZLA V OLOMOUCI.

OBRAZ XXIV.

DOMSKÝ CHRÁM.
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NÁ KLADEM EU. H Ó LZ L A V OLOM OUCI.

O B R A Z XXV.

POHLED NA VNITŘEK DOMSKÉHO CHRÁMU
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