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Kontext architektonické skulptury chrámu
Matky Boží před Týnem a Staroměstské radnice
v Praze v předhusitském období
Jana Peroutková

S

ochařská výzdoba Týnského chrámu a Staroměstské
radnice v předhusitském období se svojí svébytností vymezují vůči souboru dochovaných sochařských děl přisuzovaných
svatovítské huti Petra Parléře. Pro tuto svoji specifičnost stály
v rámci studia sochařství druhé poloviny 14. století v Čechách
na jistém okraji badatelského zájmu. Přesto architektonická
skulptura chrámu Matky Boží před Týnem a madona ze Staroměstské radnice patří k nejkvalitnějším sochařským projevům
druhé poloviny 14. století v českých zemích.
Počátky novostavby Týnského chrámu na místě staršího kostela spadají do sklonku 30. let 14. století. K roku 1339
máme zprávu, která se s největší pravděpodobností týká již
zamýšlené novostavby.1 Není přitom vyloučeno, že úmysl vybudovat nový reprezentativní farní kostel souvisel mimo jiné
s tím, že roku 1338 radní Starého Města zakoupili ve středu
velkého rynku2 dům Wolflinů od Kamene a započali s jeho
přestavbou na novou radnici.3
Při přestavbě Pražského hradu Karlem IV. od roku 13334
vznikají kromě privátních částí i prostory nejvyššího zemského soudu. V přízemí hradu se nacházela tzv. velká síň, prostor
pro veřejná soudní zasedání. Z této síně se vcházelo do kaple Panny Marie, kde se stvrzovaly přísahy soudem uložené.
Pravděpodobně stejný vzor opakovali staroměstští radní, když
vedle zasedací síně na radnici zřídili kapli, která byla po příkladu kaple zemského soudu patrně rovněž zasvěcena Panně
Marii. Lze předpokládat, že tato první kaple byla situována
v klenutém prostoru podvěží.5 V roce 1350 již část nové radnice s radní síní jistě stála. Víme, že zde v tomto roce Karel IV. obnovil městskou radu.6 Již v roce 1348 se konšelé usnesli založit
v radničním domě kapli s oltářem, roku 1350 byl k němu dosazen stálý kaplan.7 Tato kaple na radnici sloužila nejspíše až do
80. let 14. století, kdy ji nahradila nová kaple arkýřová vysvěcená roku 1381 k poctě svatých zemských patronů.8
Sochařská výzdoba týnského tympanonu byla nejčastěji
kladena na přelom 80. a 90. let 14. století. Je ovšem více pravděpodobné, že její ikonografie je úzce spojena s myšlenkovým
rámcem reprezentovaným Konrádem Waldhauserem a jeho
následovníkem Janem Milíčem z Kroměříže († 1374). Waldhauser přijíždí koncem 50. let 14. století do Prahy na pozvání Karla IV. Těšil se zde podpoře nejen císaře a arcibiskupa,
ale také konšelů Starého Města pražského.9 Po roce 1360
se již objevuje v nově stavěném Týnském kostele a obdržel

Tento výstup vznikl v rámci projektu Pražská
kamenná skulptura doby lucemburské v
evropském kontextu, č. 272215 řešeného
v roce 2015 na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy UK v Praze z prostředků Grantové
agentury UK.)
1 W. W. Tomek, Základy starého místopisu
Pražského, Praha 1865, s. 24.
2 W. W. Tomek, Dějepis města Prahy (druhé
vydání), Praha 1892, díl I., s. 228, 574; díl
II., s. 137; Miloš Kratochvíl, Staroměstská
radnice v dějinách městské samosprávy, in:
Václav Vojtíšek (ed.), Staroměstská radnice
a její památky. Čtyři přednášky k oslavě
600 let Staroměstské radnice, Praha 1938,
s. 24–48.
3 Josef Teige – Jan Herain, Staroměstský
rynk v Praze, Praha 1908, s. 8–9.
4 Viz Tomek (pozn. 2), s. 74.
5 Dobroslav Líbal, Staroměstská radnice
SHP, Praha 1958.
6 Viz Tomek (pozn. 2), s. 136;
Líbal (pozn. 5), s. 159.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Viz Tomek (pozn. 2), s. 290–291.
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1 Porovnání draperiového systému
madony ze Staroměstské radnice a výjevu
ze střední desky tympanonu chrámu
Matky Boží před Týnem v Praze.

10 Ibidem.
11 Ibidem; K tématu též: František Loskot,
Konrád Waldhauser, předchůdce M. Jana
Husa, Praha 1909, s. 31; Jana Nechutová,
Konrád Waldhauser a myšlenkové proudy
doby Karla IV., in: Sborník prací filosofické
fakulty Brněnské university: Řada B. R.,
Brno 1979–1980; Jiří Spěváček, Devotio
moderna. Čechy a roudnická reforma,
Medievalia historica Bohemica 4, 1995
[vyd. 1997], s. 171–197; Jaroslav V. Polc,
Vita coniugale e comunione dei laici, 1976,
s. 174–177; Ivo Hlobil, Třeboňský mistr
a Konrád Waldhauser?, Umění 33, 1985,
s. 270–272 aj.
12 Viz Jana Peroutková, Architektonická
skulptura chrámu Matky Boží před Týnem
na Starém Městě pražském v lucemburském
období (diplomní práce), Ústav pro dějiny
umění FF UK, Praha 2014.
13 Viz Líbal (pozn. 5).
14 Josef Opitz, Sochařství v Čechách za
doby Lucemburků I., Praha 1935, s. 102.
15 Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg.
16 Viz Opitz (pozn. 14), s. 103.
17 Wilhelm Pinder, Die deutsche Plastik
vom ausgehenden Mittelalter bis zum Ende
der Renaisance I., Potsdam 1924, s. 181.
18 Antonín Liška, Madona pražské
Staroměstské radnice, in: Oldřich J. Blažíček
(ed.), Cestami umění: sborník prací k poctě
šedesátých narozenin Antonína Matějčka,
Praha 1949, s. 94–97.
19 Ibidem, s. 97.
20 Karel Stejskal, Nástěnné malby
v Morašicích a některé otázky českého
umění z konce 14. století, Umění 8, 1960.
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k užívání týnskou faru. To svědčí o velké přízni tehdejších
donátorů výstavby kostela, především vyšehradského děkana
Viléma z Lestkova a Matěje od Věže Volfovice a dalších, kteří
byli rovněž zainteresováni ve výstavbě radničního dómu.10
Po jeho smrti ho v Týně vystřídal Jan Milíč z Kroměříže.11
Ikonografický i stylový charakter týnského tympanonu podtrhuje atmosféru přelomu 60. a 70. let pražských měst a jeho
výraz je příznačný pro první vlnu reformačních snah Waldhauserových a zejména pak Jana Milíče z Kroměříže. Desky týnského tympanonu jasně akcentují novou vizualizaci a ikonografii
moralizujícího charakteru.12
Staroměstskou radnici i Týnský chrám spojuje stejné prostředí, stejní donátoři a takřka stejné datum zahájení přestaveb obou
objektů. Lze předpokládat, že na projektech pracovala jedna
stavební huť a s ní i stejné umělecké osobnosti. Dobroslav Líbal
sledoval některé shodné stylové prvky v architektuře obou památek,13 v minulosti někteří badatelé dávali do spojitosti sochařskou
výzdobu obou objektů.
Dlouho se soudilo, že Staroměstská madona vznikla v době
vysvěcení arkýřové kaple v roce 1381 a nepochybovalo se o tom,
že byla určena k umístění na nároží radničního domu. Již Josef Opitz vyloučil tuto mariánskou sochu ze skupiny skulptur
vzniklých v parléřovské dílně.14 Schéma záhybového systému
šatu odvodil od miniatur a východisko hledal ve francouzském
umění. Obličej sochy však kladl ještě zčásti do souvislosti
s pracemi Nina Pisana. Za východisko považoval mariánskou
sochu z Mariazell15 a za následnou kopii pokládal sochu z kaple
sv. Eligia z dómu sv. Štěpána ve Vídni. Madonu staroměstskou
datoval po roce 1381.16 Wilhem Pinder se domníval, že madona vychází z domácí tradice, ale byla silně ovlivněna i západoevropským sochařstvím.17 Antonín Liška18 poukázal na plošný způsob modelace Mariina pláště ve vztahu k týnské plastice
a dal základ hypotéze, že sochař Staroměstské madony pracoval i pro hlavní městský chrám. Soudil, že obě práce vznikly na
sklonku 14. století.19
Karel Stejskal datoval madonu k roku 1381.20 Souhlasil
s předpokladem, že autor pracoval pro kostel Panny Marie
před Týnem, jehož tympanon datoval k roku 1390. Nicméně
zrelativnil Liškovu hypotézu, „neboť rozdíly mezi přísnější ma-

donou a svobodněji pojatým reliéfem nezdají se přesahovat možnosti vývoje jednoho sochaře během jednoho desetiletí“.21
Do doby po roce 1380 datoval Staroměstskou madonu i Albert Kutal. Obličej madony i draperiové schéma však již odvodil od díla katedrální huti. Reagoval na předchozí Liškovy
a Stejskalovy úvahy a ve scéně pod křížem týnského tympanonu připustil některé příbuzné formální znaky se Staroměstskou
madonou. Neuvažoval ale o možnosti, že obě díla jsou prací jedné sochařské osobnosti. „Madona na rozdíl od týnského sochaře
vykazuje smysl pro logickou vnitřní stavbu, skrytou pod opticky
měkkým povrchem.“ Albert Kutal se domníval, že typ madony
byl v Záalpí převzat z Francie. Vedl rovněž jisté spojnice k malbě
Mistra Theodorika a k Brunšvickému skicáři, určité styčné body
viděl také v tvorbě Nina Pisana.22
Robert Suckale vzal jako první v úvahu rozbor erbovní výzdoby radniční kaple.23 Domníval se, že madona vznikla pravděpodobně na konci 50. let 14. století, ale ne před příchodem
Petra Parléře do Prahy.24 Na toto studii reagoval Jaromír Homolka, který kladl Staroměstskou madonu do doby kolem roku
1360. Homolka vnímal spojnici k tzv. skupině trůnících madon
přelomu 60. a 70. let 14. století, naznačil rovněž vztahy k rakouským památkám25 a zvažoval vztah madony ze Staroměstské radnice k mladšímu parléřovskému sochařství svatovítskému.26
Jiří Fajt akcentoval u Staroměstské madony nové zvýraznění
plastické kvality, vyváženou kompozici a působivou harmonii.27
Rovněž upozornil na spojitost s kompozičním typem madony
z kláštera voršilek ve Würzburgu. Další spojnici vede do nedalekého Nordheimu.
Naposledy téma shrnul Markus Hörsch.28 Domníval se jako
Jiří Fajt, že Staroměstská madona nebo její předloha mohla stát
v radniční kapli již od roku 1350, kdy zde byl vysvěcen oltář.
Jiří Fajt studii rozvíjí a madonu rovněž spojuje s architektonickou skulpturou severního týnského portálu.29 Jako první vzal
v úvahu konstrukční předpoklady osazení sochařské výzdoby
portálu a soudil, že vznikla v 60. letech 14. století. Záhybový
systém draperie Mojžíše z konzoly s evangelisty srovnával se
Staroměstskou madonou. Tato díla sice nedával do přímé souvislosti, ale poukázal na shodné objednavatelské prostředí staroměstského patriciátu.
Po kritickém zhodnocení stylové, formální a ikonografické
roviny architektonické skulptury Týnského chrámu se podařilo
spodní datační hranici verifikovat a vytvořit hypotetickou chronologickou řadu kamenných sochařských děl chrámu.30 V sochařském výrazu architektonické skulptury severního portálu
se mísí italizující vlivy se středoevropským chápáním objemu
a prostoru a realistickými snahami plynoucími z parléřovských
uměleckých center. Styl i ikonografie památky nasvědčují, že na
portálu se pracovalo na přelomu 60. a 70 let 14. století.
Staroměstská madona se vymyká řadě štíhlých až manýrizujících madon vykazujících francouzský stylový charakter,
se kterými je dávána do souvislosti. Pražská socha je speci-

2 Srovnání práce s anatomií prstů a
hluboké modelace záhybového systému –
anděl z konzoli s Mojžíšem, severní portál
chrámu Matky boží před Týnem a madona
ze Staroměstské radnice.

21 Ibidem.
22 Albert Kutal, České gotické sochařství
1350–1450, Praha 1962, s. 62–66; Gotické
sochařství, in: Dějiny českého výtvarného
umění, I. díl, Praha 1984, s 253–254.
23 Rostislav Nový, Nejstarší heraldické
památky Staroměstské radnice, in: Pražský
sborník historický, roč. 22, 1989, s. 33–64.
24 Robert Suckale, Die Hofkunst Kaiser
Ludwigs des Bayern, München 1993.
25 Madona z kaple sv. Jiljí v dómu
sv. Štěpána, Madona ze Sonntagsbergu aj.
26 Jaromír Homolka, Poznámky k vývoji
českého a středoevropského řezbářství
14. století, in: Gotické sochařství a malířství
v severozápadních Čechách. Sborník z
kolokvia u příležitosti 70. výročí výstavy
Josefa Opitze, Ústí nad Labem 1999,
s.57–58.
27 Jiří Fajt, Peter Parler und die
Bildhauerei des dritten Viertels des
14. Jahrhunderts in Prag, in: Richard
Strobel – Annette Siefert – Klaus Jürgen
Herrmann (ed.), Parlerbauten: Architektur,
Skulptur, Restaurierung: Internationales
Parler-Symposium, Schwäbisch Gmünd,
17.–19. Juli 2001, Stuttgar 2004.
(Landesdenkmalamt Baden-Württemberg;
Arbeitsheft 13), s. 207–220.
28 Markus Hörsch, Mistr Staroměstské
madony, in: Jiří Fajt (ed.), Karel IV. – císař
z Boží milosti: kultura a umění za vlády
Lucemburků 1310–1437, Praha 2006,
s. 106–107.
29 Viz Fajt (pozn. 27), s. 207–220.
30 Viz Peroutková (pozn. 12).
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3 Srovnání typologie a měkké modelace
obličejů a práce s prameny vlasů – madona
ze Staroměstské radnice – andělé z konzoly
s Mojžíšem, chrám Matky Boží před
Týnem v Praze.

31 Viz Peroutková (pozn. 12).
32 Ibidem.

66

fická především svojí plastickou hodnotou, vnitřním klidem,
důstojností a harmonií formy. Působí až klasickým dojmem
a vykazuje zcela logické zpracování tělesného schématu. S jistou nadsázkou lze říci, že více než jako gotická madona z poloviny 14. století nese výraz klasických římských matron.
Vysoká kvalita Staroměstské madony naznačuje, že jde o dílo
zkušené sochařské osobnosti, jež kóduje současné umělecké
tendence doby do rafinovaného pojetí draperie Mariina šatu.
Tímto se do projevu sochy, která disponuje vnitřním klidem,
dostává silně působící dynamická, avšak stále měkce harmonizující tónina. Rovněž ve formálním projevu týnského tympanonu můžeme shledat tento účinný rozporný náboj sochařské
hmoty. Formální ztvárnění postav pod křížem není vystavěno
labilně, jak se domnívá Albert Kutal, naopak vykazuje logickou konstrukci se zájmem o přirozenost pohybu a realistické
ztvárnění tělesnosti. Stejně je tomu v případě postoje madony
ze Staroměstské radnice.
V určitých partiích lze srovnávat obě díla detailněji. Jde například o nenucenou manýru, s jakou sochař zpracovává rozvržení prstů levé Kristovy ruky na hrudi Marie ze Staroměstské
radnice, nic takového u předchozích příkladů nenajdeme. Naopak stejná hra se objevuje na konzole s Mojžíšem v případě týnského portálu, kdy je uspořádání prstů evangelistových rukou
držících nápisovou pásku bezúčelnou, pouze výtvarnou hříčkou
autora. Právě konzolu s Mojžíšem a evangelisty můžeme na základě dřívější studie přisoudit stejnému mistru jako scénu pod
křížem v tympanonu.31 Další sochařskou manýrou obou děl, Staroměstské madony a reliéfů z týnského portálu, je ornamentální
stáčení pramenů vlasů nejblíže obličejové partii. Pramen vlasů
Staroměstské madoně neplyne spontánně na ramena, ale stáčí se
a vrací se zpět. Ani tento detail nenajdeme na ostatních madonách, jež jsou dávány s pražskou do souvislosti. Naopak obdobné ztvárnění nalézáme opět na konzole s Mojžíšem u evangelisty Lukáše. Lze také srovnávat měkkou modelaci obličejových
partií u obou výtvarných děl. U autora týnských reliéfů desky
s ukřižováním a konzoly s Mojžíšem jsou patrné nejsilnější italské vlivy působící na jeho umělecký projev. Předpokládá se jeho
přímá konfrontace s italským uměním.32 Stejným dojmem působí i madona ze Staroměstské radnice. Ač ikonograficky a formálně doplňuje řadu německých a rakouských madon těžících
z francouzské zkušenosti, pražský sochař téma zpracovává zcela
osobitě s vlastním výtvarným názorem vycházejícím především
z poučení italským a vlámským uměleckým prostředím.
Madona Staroměstské radnice nebyla zcela jistě primárně
určena na nároží budovy. O tom vypovídá nejen druhotně
a necitlivě osekaná zadní partie sochy, ale i neodborné sesekání nároží radní věže, ke kterému byla socha přisazena. Dalším vodítkem jsou pozůstatky polychromie v celé ploše zadní
partie sochy, a to v několika vrstvách. Je tady zřejmé, že socha
měla jiné určení a že se na nároží dostala pravděpodobně až
s výstavbou a vysvěcením nové arkýřové kaple v roce 1381.

Původní kapli Staroměstské radnice je možné předpokládat ve sklenutém prostoru podvěží. V roce 1350 zde byl již,
jak bylo uvedeno, vysvěcen oltář a dosazen kaplan.33 Dále se
ovšem pracovalo na výstavbě věže nad kaplí, jejíž dokončení
je kladeno do poloviny 60. let 14. století a potvrzeno rozborem a datací galerie erbů.34 Do poloviny 60. let po ukončení
stavebních prací a zpřístupnění kaple pro stvrzování přísah
z veřejných slyšení je možné klást i umístění sochy madony.
Je pravděpodobné, že se obdobná socha Panny Marie nacházela i v kapli při soudní síni na Pražském hradě. Obliba tohoto
mariánského typu byla značná a její variantu nalézáme i mezi
artefakty pokladu katedrály sv. Víta. Jedná se o drobnou madonku s Kristem v náručí, řezanou ve slonovině, jejíž podstavec sloužil jako relikviářová skříňka. Jedná se tedy o typ blízký
Madoně z Poissy a do jisté míry i relikviářové sošce Madony
Jeanne d’Evreux.
Stylově madona ze Staroměstské radnice rovněž koresponduje s vrstvou malířství 60. let 14. století v dvorském i městském pražském prostředí. Nejblíže má k některým postavám
z tzv. Lucemburského rodokmene (před 1363).35 Toto dílo je dostupné pouze díky dvěma pozdějším kopiím.36 Přesto je i v takové podobě možné nalézt četné styčné body pro komparaci se
sochařskou formou Staroměstské madony. Nejvíce je to patrné
u fiktivního portrétu Jupitera (fol. 5), kde můžeme pozorovat
stejné měkké řasení draperie v horní polovině těla, a dokonce
velmi podobné schéma spodní části šatu tvořící zvláštní typ
záhybového systému. I u dalších postav rodokmene je zpracování hmoty draperie a pojetí jejího měkkého řasení Staroměstské madoně blízké. Další analogie můžeme sledovat v malbě
v klášteře Na Slovanech ve scéně s madonou šlapající na hlavu
hada (po 1365).37 Příbuzné jsou také některé výjevy z kaple
sv. Václava. v katedrále sv. Víta (svěceno 1367).38
Podobně měkce traktované draperiové schéma šatu madony ze Staroměstské radnice můžeme nalézt i na peleríně Marie Magdaleny ve scéně pod křížem na týnském tympanonu.
Záhyb roušky Staroměstské madony je tvořen obdobně jako
v případě Panny Marie na střední desce tympanonu. Také
měkké plné záhyby na Mariině šatu a draperii Marie Magdaleny ze střední týnské desky jsou velmi příbuzné záhybům v levé
části spodního šatu madony ze Staroměstské radnice.
Lze se domnívat, že hlavní mistr týnského portálu mohl
být týmž umělcem, jenž byl autorem sochy Staroměstské madony. Jedná se o vyzrálou sochařskou osobnost s vytříbeným
uměleckým názorem. Rovněž jde sochaře s dobrou znalostí
italských uměleckých center, ale i aktuálních tendencí umělecké produkce franko-flámské a německých zemí. Tento tvůrce
byl dobře obeznámen se současným uměleckým děním v pražském dvorském prostředí a uplatňoval se mimo svatovítskou
huť v 60. a na počátku 70. let v objednavatelském prostředí
nejbohatšího staroměstského patriciátu.

33 Viz Tomek (pozn. 2), s. 136.
34 Viz Nový (pozn. 29), s. 33–64; Tomek
(pozn. 2), s. 136.
35 Kateřina Kubínová, Emauzský cyklus,
Praha 2012, s. 82. – Pavel R. Pokorný,
Cod. 8330 Manuscript from Viena, in: Jiří
Fajt (ed.), Court Chapels Dvorské kaple
vrcholného a pozdního středověku a jejich
umělecká výzdoba, Praha 2004.
36 1. Vienna (ONB, cod. 8330), 2. Praha
NG. (Inv. Č. AA 2015).
37 Viz Kubínová (pozn. 42), s. 104.
38 Jan Royt, Mistr Třeboňského oltáře,
Praha 2013, s. 70.
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Resumé
The Context of the Architectural Sculpture of the Church of Our
Lady Before Týn and the Old Town Hall in the Pre-Hussite Period

This short study deals with the context of the architectural
sculpture of the northern portal of the Týn Church and the
Madonna in the Old Town Hall. These two works have in
common the fact that neither of them is included in the group
of extant sculptural works attributed to Petr Parléř’s lodge
attached to St. Vitus’ Cathedral. The study attempts to make
a more exact formal comparison of the architectural sculpture
of the two works, link them to the written sources, and in
this way to provide more precise answers to several culturalhistorical and art-historical questions. The interpretation
is supplemented by a description of the iconography and
construction history. The issues are considered in a European
context.
As a result of defining some criteria more precisely with
the help of interdisciplinary comparison, the theory can be
advanced that the principal master responsible for the Týn
portal may have been the same sculptor who worked on the
statue of the Old Town Madonna.
The study opens up the theme of the diversity of the artistic
milieu in the different districts of Prague in the second half
of the 14th century, and stresses the need to take into account,
besides the Arras and Parléř court mason’s lodge, other
sculptors and sculptural approaches that had their place in
the cultural life of pre-Hussite Prague under the Luxemburg
dynasty.
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