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Abstrakt

Nástropní malířskou výzdobu barokního be-
nediktinského kostela sv. Markéty v Břevnově  
u Prahy proved pražský malíř Jan Jakub Stevens 
ze Steinfelsu (1651–1730) v letech 1719–1721. 
V uměleckohistorické literatuře se ujal názor, že 
Steinfelsovy fresky jsou ve vztahu k velkolepé 
architektuře Kryštofa Dientzenhofera (1655–
1722) chybně koncipované a dezinterpretují ji. 
Pokusíme se ukázat, že tento odsudek vychází  
z nepochopení torzálně dochovaných maleb  
a z nepochopení architektonické struktury kle-
neb břevnovského kostela. Dobové prameny, 
ikonografický program maleb i souvislosti s ji-
nými soudobými malířskými projekty naopak na-
značují, že rozvrh fresek v kostele je výsledkem 
logického řešení, směřujícího k oslavě sv. Bene-
dikta a světců spjatých s břevnovským klášterem 
a zároveň i k akcentování tektonické skladby kle-
nebního systému.

Abstract 

Ceiling paintings in the baroque Benedictine 
church of St. Margaret at Břevnov near Prague 
had been executed by the Prague painter Johann  
Jakob Stevens of Steinfels (1651–1730) in 1719– 
1721. The general opinion that Steinfels’ pain-
tings are incorrectly projected and misinterpret 
the grandiose architecture by Christoph Dientzen- 
hofer (1655–1722) overwhelmed in the art his-
torical literature. We attempt to show that such 
condemnation dwells in erroneous “reading”of  
the damaged paintings and in misunderstand- 
ing of the tectonic structure of the vaults in the 
church. On the other hand, historical sources, 
the iconographical program and a relation to 
some comparable projects indicate that the dis-
tribution of the fresco paintings in the church is  
a result of the logical solution and intention  
of the Celebration of St. Benedict and Saint 
Patrons related to the Benedictine monastery 
at Břevnov, which put an accent on the entire 
tectonic vaulting system.

Malířská výzdoba kostela sv. Markéty v Břevnově [1] 
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S barokními nástěnnými malbami (a s nástěnný-
mi a nástropními malbami obecně) se obvykle 
setkáváme v architektonickém kontextu, pro kte-
rý byly tyto malby vytvořeny. Malířská výzdoba 
vytváří s architekturou poměrně komplikované, 
vícevrstevné vztahy. Restaurátoři si jistě lépe než 
historikové umění uvědomují, že nástěnné malby 
jsou ve svém základě povrchovou úpravou stěn, 
kleneb a stropů, spoluutvářejí jejich materiální 
strukturu, určují jejich barevnost, hrubost či na-
opak hladkost, ovlivňují vzdušnou propustnost, 
ale také například proces stárnutí. Nástěnné 
malby někdy působily na samotný proces pro-
jektování staveb: objednavatelé a stavitelé mohli 
předurčit rozvrh staveb tak, aby byly schopné 
ve svých interiérech či exteriérech pojmout ma-
lířskou výzdobu, poskytnout pro ni přiměřenou 
plochu a efektivní osvětlení. Malby a štukatury 
často naplňují a rozvíjejí architekturu ornamen-
tálním řádem. Reálnou trojrozměrnou architek-
turu pak nezřídka dotvářejí fiktivními architek-
tonickými prvky a optickými efekty, založenými 
na znalostech lineární a světelné perspektivy  
a její projekce. Konečně figurální malby s různými 
narativními, symbolickými, alegorickými, emble-

matickými či jinými motivy nezřídka rafinovaně 
akcentují či naopak pozměňují konkrétní praktic-
ký účel staveb, tématizují architekturu a naplňují 
ji novými obsahy. 
 Uvedené významy, které v sobě nástěn-
né malby nesou, je obtížné převést na jediného 
společného jmenovatele a zkoumat je z jediného 
úhlu pohledu. Specifický typ zkoumání se napří-
klad dlouhodobě rozvíjí kolem malířských tech-
nik, jiný kolem jejich kompozice a projekce, další 
kolem ikonografie. Pomocí odlišných nástrojů 
pak zkoumáme historický, politický, náboženský, 
společenský, kulturní či umělecký kontext, ve kte-
rém malby vznikly a ve kterém docházelo k jejich 
percepci a recepci. Je přitom vhodné a užitečné 
si uvědomit, že umělecká díla jako jsou nástěnné 
malby, v sobě ve svém důsledku obvykle nějakým 
způsobem zahrnují všechny, nebo alespoň většinu 
takových aspektů. Pochopením těchto aspektů  
a jejich vztahů můžeme korigovat poznání maleb  
a jejich cyklů a dobrat se tím komplexnějšího po- 
hledu. Důkladné poznání uměleckých děl v jejich 
materiální i obsahové komplexitě je ovšem také 
nezbytným předpokladem pro jejich vhodné re-
staurování a prezentaci. Pokusíme se to ukázat 
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1. Kostel sv. Markéty v Břevnově. Foto Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR. 2. interiér kostela sv. Markéty v Břevnově. Foto Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR.
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na příkladu malířské výzdoby kostela sv. Markéty 
při klášteře benediktinů v Břevnově. (obr. 1, 2)
Břevnovský klášter byl první mužskou klášterní 
komunitou na českém území a hrál významnou 
úlohu při christianizaci českých zemí i v jejich po-
litických dějinách. Za husitských válek byl klášter 
vyvrácen, opat s konventem přesídlil na delší čas 
do Broumova. V průběhu 17. století byl břev-
novských klášter opravován. K jeho obnově však 
došlo až na začátku 18. století, za opata Otma-
ra Zinkeho (opatem v letech 1700–1738), který 
velkoryse koncipovanou novostavbou ostenta-
tivně demonstroval obnovení významu Břevnova. 
Součástí projektu bylo i vztyčení nového chrámu, 
který byl zbudován v letech 1709–1719 podle 
projektu bavorského, v Praze usazeného archi-
tekta Kryštofa Dientzenhofera (1655–1722).[2] 
 Nástěnná malířská výzdoba kostela začala 
provedením iluzivních oltářů na stěnách transep-
tu a lodi, které zde měly vytvořit architektonické 
pozadí pro olejové obrazy Petra Brandla (1668–
1735). Provedli je v letech 1717–1719 Jan ignác 
Pešina (1674–1746) a Jan Jakub Stevens ze Ste-
infelsu (1651–1730).[3] Brandl své obrazy dodal  
v letech 1718–1719. Stevensovi byla následně za-
dána také malířská výzdoba kleneb chóru a lodi  
kostela, kterou prováděl v letech 1719–1721.[4]  
(obr. 3) K výzdobě kleneb se přistoupilo až po 
provedení iluzivních oltářů. Dne 11. dubna 1719 
byla uzavřena smlouva mezi opatem Otmarem  
a Janem Jakubem Stevensem ze Steinfelsu na vý-
zdobu chóru podle předloženého návrhu. Námě- 
tem malby měla být Oslava sv. Benedikta v plu-
viálu, mezi anděly se světcovou berlou a infulí, se 
sv. Křížem a s portréty papežů Jana XV. a Boni-
fáce iX. na velkém pasu před chórem.[5] (obr. 4) 
Podle klášterního diária malíř práce v presbyteriu 
(chóru) dokončil k 27. listopadu 1719.[6] V první 
polovině následujícího roku pak svou malbu na 
přání objednavatelů a na náklad kláštera ještě 
poopravil.[7] Oprava zřejmě souvisela s určitou 
změnou koncepce výzdoby a týkala se motivu  
sv. Kříže, který měl být podle smlouvy proveden 
na pasu nad chórem, nakonec jej však Steinfels 
– na přání benediktinů – namaloval ve středním 
poli nad lodí. Dne 10. července 1720 byla se Ste-
infelsem uzavřena smlouva na výzdobu klenby 
nad lodí kostela. Podle této smlouvy mělo být 
malíři placeno po dokončení maleb v jednot-
livých polích a na pasech. Na výzdobě klenby 
lodi a přilehlé varhanní kruchty malíř pracoval 
do konce července 1721.[8] (obr. 5)
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Klášterní kostel sv. Markéty bývá řazen do tzv. 
radikální dynamické skupiny barokních sakrál-
ních staveb.[9] Jedná se o jednolodní longitudi-
nální stavbu s naznačeným transeptem a s dlou-
hým mnišským chórem. Vnitřní uspořádání lodi 
je dáno půdorysným schématem, založeným na 
průniku delších stran za sebou osově seřazených 
oválných tvarů. Dispozice lodi se promítá i do 
zvlnění bočních stěn mezi nakoso postavenými 
pilíři a do dynamického klenebního systému, 
který se dočkal řady různých výkladů. Obsah 
smlouvy mezi malířem Steinfelsem a objedna-
vateli přitom naznačuje, že uspořádání kleneb 
v návaznosti na starší vývoj počítá se střídáním 
robustních zdvojených, k sobě se přiklánějících 
klenebních pasů (ve smlouvě označených jako 
„Gurth“ či „bogen“) nad dvojicemi pilířů, které 
fungují jako samostatné baldachýnové klenební 
útvary, a sedlových polí (ve smlouvě označených 
jako „Feld“ nebo „Feldung“), jež jsou umístěny 
mezi těmito pasy.[10] Čočkovitý tvar polí je dán 
průnikem zmíněných navzájem se překrývajících 
půdorysných oválů. Podobným způsobem měl 
být původně řešen i chór kostela, jak naznačují 
starší plány. Východní část chóru s presbytářem 
však byla nakonec architektonicky řešena kon-
zervativním způsobem. 
 Při uměleckohistorickém výkladu kleneb  
v minulých desetiletích občas docházelo k nepo-
chopení, kvůli kterému byly nesprávně interpre-
továny i nástropní malby, jež klenby zdobí. to, co  
objednavatel, architekt i malíř považovali za kle-
nební pasy, totiž někteří autoři později vnímali 
jako klenební pole, zatímco za pasy považovali 
ona za sebou řazená velká čočkovitá pole. Ma-
líře Steinfelse pak vinili z nepochopení Dient-
zenhoferova architektonického díla a celého 
jím navrženého klenebního systému, který malíř 
svými freskami údajně dezinterpretoval.[11] text 
výše uvedené smlouvy s malířem však o tom, co 
je klenební pas a co pole, hovoří zcela jasně. Je 
navíc jen těžko představitelné, že by malíř své-
volně, bez vědomí stavitele a objednavatele, 
pozměňoval koncepci architektonického díla. 
Je naopak více než pravděpodobné, že Steinfels 
klenby pojednal v souladu s představou architek-
ta. Zároveň přitom vycházel i ze starší umělecké 
konvence. Hlavní tektonické prvky stavby, k nimž 
patřily pasy, pojednal ornamentálními obrazci, 

3. Pohled na klenby s malbami Jana Jakuba Stevense ze Steinfelsu, 
kostel sv. Markéty, Praha – Břevnov, 1719–1721. Foto Martin 
Mádl, Ústav dějin umění AV ČR.
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zatímco plochy polí naopak iluzivně otevřel po-
hledem do nebes, obydlených světci a anděly. 
Ve velkém poli nad chórem namaloval nebeskou 
oslavu řádového patrona, sv. Benedikta, v dalších 
polích pak sv. Vojtěcha v doprovodu sv. Pěti bra-
tří, patrony břevnovského kostela sv. Markétu, 
Bonifáce a Alexia, shromážděné spolu s anděly 
kolem sv. Kříže, a světce, jejichž osudy byly podle 
tradice spojeny s břevnovským klášterem a kteří  
se zasloužili o šíření křesťanství v Čechách i v okol- 
ních zemích. 
 Malířskou výzdobu kostela sv. Markéty lze  
srovnat s výzdobou klášterního kostela v rakous-
kém Melku, kterou provedli zhruba ve stejné době, 
v letech 1718–1722, figuralista Johann Michael 
Rottmayr (1656–1730) a kvadraturista Antonio 
Beduzzi (1675–1735).[12] Klenební systém v lodi 
kostela v Melku má přehledné uspořádání – je 
dán sledem rektangulárních polí, oddělených kle-
nebními pasy. Malby v polích jsou koncipovány 
jako iluzivní architekturou rámované průhledy do 
nebes, v nichž se zjevují světci a andělé s atributy. 
Námět maleb nad lodí, který je nebeskou oslavou 
sv. Benedikta, se opírá o text Benediktova životo-
pisu od Řehoře Velikého. Poté, co Benedikt přijal 
smrt v kruhu spolubratří, vystoupila jeho duše  
v doprovodu andělů na nebesa po schodech po-
krytých pluviály a ozářených lampami. Uvedený 
motiv je zde spojen s jiným motivem, zazname-
naným v Řehořových Dialozích (kap. ii/37). Podle 
těchto textů Bůh sv. Benediktovi ještě za jeho 
života dal zjevit celý svět v jediném slunečním 
paprsku (kap. ii/35). tento moment někteří 
benediktinští autoři v 17. století vysvětlovali 
jako předzvěst rozkvětu benediktinského řádu 
a zástupu následovníků sv. Benedikta.[13] Na 
malbách v Melku toto následovnictví ztělesňuje 
Benediktův žák sv. Placidus. Přestože jsou výjevy 
na klenbách rozmístěny do tří polí, oddělených 
dekorativně pojednanými pasy, malba je projek-
tována jako jediná nebeská scéna, jež se před 
diváky otevírá třemi průhledy. (obr. 6)
 Koncepce maleb v kostele sv. Markéty je 
obdobná, byť vyznívá výtvarně jinak. Nad chórem  
se na nebesích zjevuje sv. Benedikt. Paže má roze- 
vřené na znamení své smrti, ve které následoval  
Ježíše, jenž zemřel na kříži. Sv. Kříž jako vzor Be-
nediktova života a smrti je vyobrazen ve svato- 
záři v centru středního pole nad lodí, s patrony 
kostela po stranách – tento motiv je symbolic-
kým obsahovým těžištěm chrámové výzdoby. 
Před zrakem sv. Benedikta se zjevuje svět ve 

sluneční záři. Na klenbách nad lodí, jak jsme již  
připomněli, se pak zjevují Benediktovi následov- 
níci. Nikoliv však následovníci bezprostřední,  
nýbrž ti, kteří prošli břevnovským klášterem,  
nebo s ním byli spjati. Spatřujeme zde sv. Vojtě- 
cha, oslavovaného jako zakladatele Břevnova, do 
kterého podle tradice přivedl pět benediktinských  
bratří z konventu sv. Bonifáce a Alexia na římském  
Aventinu. Pole v západní části lodi pak předsta-
vuje světce-misionáře, kteří se zasloužili o chris-
tianizaci Čech, Polska, Uher a dalších zemí střed-
ní Evropy: poustevníka bl. Vintíře, jehož ostat-
ky byly s úctou chovány v klášteře, sv. Prokopa, 
Vojtěchova bratra sv. Radima a sv. Anastáze, 
legendárního prvního břevnovského opata.[14] 
také zde, podobně jako v Melku, byly malby na-
vrženy jako řada průhledů na jedinou nebeskou 
scénu. tektoniku pasů, které tyto průhledy od-
dělují, malíř záměrně zvýraznil ornamentálními 
obrazci s akantovými vzory na tmavším okrovém 
pozadí.[15] (obr. 7) Koncepce břevnovských ma-
leb je přitom originální svým ohledem na místní 
břevnovskou tradici. Fresky v kostele sv. Markéty, 
na které navazuje cyklus maleb v ambitu klášte-
ra, reprezentujících výjevy z dějin břevnovského 
kláštera, mají vedle svého duchovního obsahu  
i svůj rozměr politický a jsou okázalou demon-
strací dějinného významu břevnovského kláštera 
při christianizaci Čech a celé střední Evropy.
 Malby v kostele sv. Markéty prošly v prů-
běhu 19. a 20. století několika opravami a úprava- 
mi, které výrazně proměnily jejich podobu i obsah.  
K většímu zásahu do výzdoby kostela došlo v roce 
1853, kdy malíř Augustin Hübner (1818–1892) 
opravil, z velké části přemaloval a částečně také 
doplnil Steinfelsovy nástropní a nástěnné malby. 
Přemalovány tehdy byly také ornamentální malby  
na pasech.[16] tyto opravené dekorace byly poz-
ději mylně považovány za nový, nepůvodní dopl-
něk a při restaurování, která zde proběhla ve 40. 
a 80. letech 20. století, byly ornamentální prvky  
z velké části odstraněny či zamalovány a na jejich 
místě ponechány světlé plochy.[17] tím ovšem 
došlo k výraznému obsahovému posunu celé vý-
zdoby a k její dezinterpretaci. Figurální malby 
na klenebních polích se nově ocitly v kontrastu 
se světlými plochami a přestaly fungovat jako 
fiktivní průhledy na ozářená nebesa. Dnes proto 
malby na polích vnímáme jako jednotlivé scény, 
které již nejsou vzájemně výtvarně ani námětově 
propojeny, což bylo původním záměrem autora 
konceptu maleb i umělce, který malby provedl. 

4. Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu, Oslava sv. Benedikta, kostel sv. Markéty, Praha – Břevnov, 1719–1720. Foto Martin Mádl, Ústav dějin 
umění AV ČR.

V kontrastu se světlými plochami pasů přitom 
tyto scény působí tmavě a přitom těžkopádně. 
V důsledku této určité formální dezinterpretace 
došlo i k některým chybným výkladům umělec-
kohistorickým, jejichž autoři se opravami a pře-
malbami Steinfelsových fresek nechali až příliš 
snadno zmást. Historikové umění přestali vní-
mat souvislosti mezi jednotlivými poli, a proto 
nedocenili provázanost výjevů, které jsou v nich 
vyobrazeny. Při předchozích opravách a restau-

rováních byl postupně potlačen akcent motivu 
sv. Kříže. V důsledku toho byl tento motiv v ně-
kterých výkladech dokonce zcela přehlížen, přes-
tože byl zamýšlen jako obsahové těžiště celého 
malířského cyklu.[18]

 Steinfelsovy malby v kostele sv. Markéty, 
ačkoli nepatří k prvořadým uměleckým výkonům, 
jsou přitom logickým dotvořením architektonic-
kého rámce, který naplňují obsahem vycházejícím 
z dobově aktuálních duchovních a historicko-po-
litických zdrojů. 
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6. Johann Michael Rottmayr, Vidění sv. Benedikta, loď kostela  
sv. Petra a Pavla, klášter Melk, 1720–1721. Foto Martin Mádl, 
Ústav dějin umění AV ČR.

vlevo 5. Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu, Oslava sv. Kříže s břev-
novskými světci, kostel sv. Markéty, Praha – Břevnov, 1720–1721. 
Foto Martin Mádl, Ústav dějin umění AV ČR.
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Poznámky

 1 | Stať shrnuje některé z výsledků projektu Barokní nástěn-
ná malba v benediktinských klášterech v českých zemích, reg. č. 
P409/12/2568, podpořeného Grantovou agenturou ČR.
 2 | K dějinám kostela sv. Markéty a jeho výzdoby viz Oldřich  
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Jan Jakub Steinfels v dokladech Břevnovského opatství, Památky 
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Praha A/L, Praha 2012, s. 55–64; Petr Macek – Jakub Bachtík, Radi-
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Menzel, Ein Blick in die barocke Welt (pozn. 2), s. 112; Neumann, 
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Heisslerová, Edice pramenů (pozn. 2), dok. i/3. Srov. též Blažíček 
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Čeřovský, Jan Jakub Steinfels (pozn. 2), s. 93; Poche, Stavební 
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 11 | Srov. např. Blažíček – Čeřovský, Jan Jakub Steinfels (pozn. 
2), s. 92; Erich Bachmann, Architektur, in: Karl M. Swoboda (ed.), 
Barock in Böhmen, Hamburg – Berlin 1964, s. 9–124, (37); Kroupa, 
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shrnuje Mádl, Kostel sv. Markéty v Břevnově (pozn. 2), s. 110–118.
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Othmar Daniel Zinke (pozn. 2), s. 16–39; Vilímková – Preiss, Ve 
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