
SVSVĚĚTCITCI
• Zobrazování světců a výjevů s církevní tématikou převládalo v sochařství až do konce    18. stole-

tí, v umění lidovém ještě déle. Výraz „svatý“ (latinsky sanctus) se od raných dob křesťanství
používal jako přívlastek Boha, některých osob i věcí. Veřejné uctívání konkrétních osob a jejich 
označování přívlastkem „svatý“ mělo původ v úctě k mučedníkům  a apoštolům, kteří zemřeli 
většinou mučednickou smrtí ve jménu  víry. Postupně počet světců narůstal a koncem 4. století
byli za svaté uctíváni i lidé, kteří nezemřeli ve jménu Krista mučednickou smrtí a postupně jim byly 
přiznány stejné pocty jako mučedníkům. Aby mohla být nějaká osoba považována za světce, 
musela být za svatého prohlášena (kanonizace). Panna Maria, apoštolové a evangelisté byli 
uznáni na základě obecné shody, mučedníci byli prohlášeni za svaté věřícími na základě
svědectví o jejich mučednické smrti. Později měli právo kanonizovat biskupové. Papež Alexandr 
III. vyhlásil roku 1181 výhradní právo papeže na budoucí kanonizace, od 17. století byl kandidát 
svatosti nejdříve prohlášen papežem za blahoslaveného, teprve později mohl být svatořečen. 
Vzrůstající počet světců si vynutil potřebu jejich rozlišování. Ve výtvarném umění se brzy objevily 
předměty, které připomínaly život či smrt příslušného světce. Jedná se o tzv. atributy, které
mohou být obecné (symbolizují svatost, mučednictví, hodnost a pod) nebo individuální (určují
konkrétního světce). Baroko rozšířilo ikonografické typy předchozích období v závislosti na 
dobové ideologii církve tak, aby díla emocionálně působila a přiměla lid ke kajícnosti a pokání. 
Trojrozměrnost sochařského díla dávala možnost uplatnit dynamický několikaosý pohyb do šíře, 
což umožňovalo dokonale vyjádřit expresívní výraz a extatickou zbožnost mučedníků a svatých. 
V souvislosti s rozmachem poutí byla nadále oblíbená mariánská tématika, námět Nejsvětější
Trojice a Ježíše Krista.  Za nejvýznamnějšího českého barokního světce můžeme bez nadsázky 
považovat sv. Jan Nepomuckého, jehož kult hrál po kanonizaci roku 1729 nejen v českých 
zemích velmi významnou roli. Další skupinu světců, kteří byli hojně zobrazováni, tvoří sochy 
protimorových patronů, tj. zejména sv. Rocha, sv. Šebestiána, Sv. Rosálie, P. Marie Ochranitelky 
a českých zemských patronů, a také sv. Floriána, ochránce proti požárům. Nově se v baroku 
setkáváme s postavami zakladatelů řeholních řádů, jako byl např. sv. Bruno, sv. Dominik nebo sv. 
František z Assisi. Vedle světeckých postav jsou velmi oblíbení i andělé a putti, jejichž plastiky 
jsou neodmyslitelnou součástí interiéru barokních kostelů, doplňují výzdobu oltářů, varhan či 
kazatelen.



AlAlžžbběětata
• Matka Jana Křtitele, man-

žel sv. Zachariáš. Bývá
zobrazována jako starší
žena v dlouhém šatě se 
zahalenou hlavou, někdy 
s malým Janem Křtitelem 
s beránkem u nohou. Sa-
mostatná zobrazení ne-
jsou moc častá, spíše se 
vyskytuje na výjevech 
Navštívení Panny Marie.

Sv. Alžběta, socha z kostela  Nanebevzetí
P.  Marie ve Štítech



AmbroAmbrožž
• Biskup a církevní učitel 4. stol., 

jeden ze čtyř tak zvaných cír-
kevních otců (Ambrož, Augus-
tin, Jeroným, Řehoř Veliký). Byl 
biskupem v Miláně.  Má zásluhu 
na úpravě mešní liturgie a cír-
kevního zpěvu. Bývá zobra-
zován jako biskup v pontifi-
káliích, s holubicí Ducha Svaté-
ho, často ve společnosti ostat-
ních církevních otců. Zvláštním 
atributem je úl, případně dítě
v kolébce. Podle legendy spal 
jako dítě s otevřenými ústy a 
včelí roj mu do úst nanesl med. 
Dalším atributem mohou být 
důtky, symbolizující tresty, jimiž
postihoval veřejně hříšníky.

Sv. Ambrož, socha z kostela 
Neposkvrněného početí P. Marie ve Zvoli, 

dílo O. Zahnera



AneAnežžkaka Římská
• Anežka Římská byla mučed-

nice ze 3. století. Podle legen-
dy to byla mladá dívka, která
volila raději smrt než aby 
zapřela víru, měla být upálena, 
ale plameny se jí nedotkly, 
proto jí byl vražen do hrdla 
meč. Bývá zobrazována s 
dlouhými vlasy (měly zahalit 
její tělo, když byla dopravena 
do nevěstince) nebo s věncem 
na hlavě. Jejím hlavním atri-
butem je beránek, neboť se po 
své smrti měla zjevit svým 
rodičům s beránkem po boku 
jako nevěsta Beránka božího. 
Dalším atributem může být 
prsten (poukaz na mystické
zasnoubení s Kristem), hrani-
ce, dýka či meč. Sv. Anežka Římská, sbírka VM v Šumperku



BarboraBarbora
• Mučednice 3. století. Podle legen-

dy to byla krásná dívka z Malé
Asie, kterou uvěznil její pohanský 
otec ve věži. Ona se však dala 
pokřtít a podařilo se jí utéci a 
schovat se ve skále, která se před 
ní sama otevřela (proto je pat-
ronkou horníků). Ovšem posléze 
byla dopadena, mučena a nako-
nec sťata vlastním otcem. Ten byl 
při tom zabit a spálen bleskem. 
Barbora patří mezi 14 svatých 
pomocníků a bývá často zobra-
zována se sv. Kateřinou, Marké-
tou a Dorotou. Jejím hlavním atri-
butem je kalich s hostií, někdy 
monstrance, věž se třemi okny 
(připomínají Nejsv.Trojici), meč
nebo kladivo jako nástroje mu-
čednictví. Obecné atributy panny 
– mučednice jsou koruna, palma a 
kniha.Sv. Barbora, socha z kostela sv. Jiljí

v Úsově



AnnaAnna
• Matka Panny Marie, manželka 

sv. Jáchyma. Zobrazována bý-
vá jako důstojná žena v dlou-
hém přepásaném šatě, hlavu 
většinou pokrytou závojem. 
Někdy drží v ruce knihu, občas 
také lilii jako poukaz na své
neposkvrněné dítě. Nejčastěj-
ším atributem je však drobná
postavička Panny Marie. V u-
mění je častý typ tzv. „Sv. 
Anny samotřetí“, představující
sv. Annu s Marií a Ježíškem. 
Někdy drží obě děti jako  
drobné figury v rukou, jindy 
jsou figury seskupeny v přiro-
zené velikosti. Dalším častým 
výjevem bývá i zobrazení sv. 
Anny učící Pannu Marii nebo 
Narození P. Marie.

Sv. Anna učící P. Marii, socha z kostela Nanebevzetí
P. Marie ve Štítech, dílo I. Tomáška



AntonAntoníínn Paduánský
• Františkán, církevní učitel 13. 

století. Narodil se v Lisabonu, 
nejdříve vstoupil k Augustiniá-
nům, později přestoupil do no-
vě vzniklého františkánského 
řádu. Nejčastějšími atributy je 
františkánské roucho, kniha a 
lilie, někdy ryby nebo osel jako 
poukaz na zázračné události 
(ryby poslouchající jeho kázá-
ní, osel klanící se hostii, když
jeho pán to nechtěl učinit), 
především však malý Ježíšek, 
kterého chová světec v náručí.

Sv. Antonín Paduánský, socha z kostela sv. 
Linharta ve Vysokých Žibřidovicích



AugustinAugustin
• Biskup a církevní učitel 4. a 5. sto-

letí, pocházel z Numibie, přesídlil 
do Milána. Byl pokřtěn sv. Ambro-
žem, stal se knězem, poté bisku-
pem v severoafrickém městě Hip-
po. Byl vynikající teolog, jeden ze 
čtyř církevních otců. Zobrazován 
bývá jako biskup s knihou a ber-
lou, někdy s křížem, perem a ho-
lubicí (atributy církevních otců). 
Jeho individuálním atributem je 
planoucí srdce, které drží v ruce, a 
postava  chlapce přelévajícího 
lžící moře do jamky. Podle 
legendy ho totiž malé dítě poučilo, 
že je snazší přelít moře lžící do 
jamky než pochopit lidským ro-
zumem tajemství Nejsvětější Tro-
jice. Někdy bývá zobrazován i 
s modelem kostela – poukaz na 
jeho nejslavnější dílo De civitate
Dei.

Sv. Augustin, socha z kostela Neposkvrněného početí
Panny Marie ve Zvoli, dílo sochaře  O. Zahnera



BartolomBartoloměějj
• Sv. Bartoloměj byl apoštol, který 

podstoupil mučednickou smrt 
v Arménii. Za živa mu byla sta-
žena kůže a teprve potom byl 
sťat. Je patronem těch, kteří
pracují s kůží, tj. kožešníků, 
ševců, řezníků a pod. Jeho o-
becným atributem je kniha nebo 
svitek, neboť hlásal evangelia. 
Individuálním atributem je pře-
devším stažená kůže, kterou 
drží v ruce nebo ji má přehoze-
nou přes paži, a také nůž. Dal-
ším atributem může být spou-
taný ďábel na řetěze, což odka-
zuje na legendu, dle které vymý-
til tento světec zlého ducha z in-
dické princezny.

Sv. Bartoloměj, oltářní obraz z kostela      
Sv. Bartoloměje v Zábřehu, dílo J. T. 

Suppera



Blažej
• Biskup a mučedník 3. století. Při 

pronásledování křesťanů se po-
dle legendy schoval do jeskyně, 
kam mu nosila divoká zvěř jídlo. 
Přesto byl chycen a mučen (drá-
sán ostrým železným hřeblem). 
Zobrazován bývá jako biskup 
v pontifikáliích, s knihou a ber-
lou. V druhé ruce drží svíčku ne-
bo dvě zkřížené svíce. Dalšími 
atributy jsou vepřová hlava (za-
chránil prý chudé vdově vepříka 
z chřtánu vlka), někdy bývá u je-
ho nohou železné hřeblo. Světec 
patří mezi 14 svatých pomocní-
ků.

Sv. Blažej, socha z kostela Nanebevzetí
P. Marie ve Štítech



BrunoBruno
• Zakladatel kartuziánského 

řádu v 11. století. Pocházel 
z Německa, žil ve Francii. 
V údolí Chartreuse (lat. Car-
tusia) založil klášter, které-
mu se začalo říkat kartouzy. 
Ochránkyní zde žijících 
mnichů byla P. Marie. Svě-
tec bývá zobrazován v ře-
holním rouchu, s hvězdou 
na prsou nebo s věncem 
sedmi hvězd kolem hlavy. 
Jeho atributy jsou kniha, 
olivová ratolest, mitra na 
zemi u nohou, lebka, zem-
ský globus (pohrdal zem-
skou slávou), krucifix, hůl 
v podobě kříže. Někdy má
prst na ústech.Sv. Bruno, obraz z fary v Zábřehu



DominikDominik
• Zakladatel řádu dominikánů, 12.-

13. století. Byl kanovníkem ve 
Španělsku, ve Francii se pak se-
známil s učením Albigenských. 
Založil řád kazatelů, kteří měli 
přesvědčovat věřící nejen svými 
teologickými znalostmi, ale i 
chudobou a láskou. Světec je 
zobrazován v řeholním rouchu 
svého řádu, s knihou, křížem a 
někdy s lilií. Speciálním atribu-
tem je pes, většinou s tmavými a 
bílými skvrnami, což připomíná
legendu, podle které měla svět-
cova matka sen, že porodila 
psíka, který zapálil pochodní
celý svět (Domini canes – psi 
Páně). Dalším atributem bývá
hvězda na čele.Sv. Dominik, obraz z kazatelny kostela 

Zvěstování P. Marie v Šumperku



FloriFloriáánn
• Mučedník 3. století. Byl řím-

ským vojákem a za vlády císa-
ře Diokleciána podle legendy 
prý pomáhal pronásledovaným  
křesťanům. Posléze byl sám 
zajat, mučen, a pak utopen 
s mlýnským kamenem na krku. 
Stal se velmi oblíbeným lido-
vým světcem, ochráncem proti 
ohni (v mládí prý zachránil 
modlitbou hořící dům). Bývá
zobrazován jako voják v řím-
ské zbroji (ve středověku v br-
nění), ulévající vodu z vědra 
na hořící dům.Sv. Florián, socha z kostela sv. Linharta ve 

Vysokých Žibřidovicích



FrantiFrantiššekek z Assisi
• Zakladatel františkánského řá-

du ve 13. století, církevní refor-
mátor. Narodil se v Assisi, byl 
bohatý, pak se však rozhodl 
následovat Krista naprostou 
chudobou a láskou k Bohu a 
ke všemu tvorstvu. Založil řád 
Menších bratří a klarisek. Byl 
pouze jáhen, z pokory nepřijal 
kněžské svěcení. Dva roky 
před svou smrtí obdržel na 
hoře Avernu stigmata. Bývá
zobrazován v řeholním rouchu, 
častěji bez vousů, s tonzurou, 
někdy s kapucí na hlavě, popř. 
se znatelnými stigmaty na 
rukou. Jeho atributy jsou kříž a 
kniha, někdy ovečka u nohou. 
Častý je výjev, kdy káže 
ptákům.Sv. František, socha z kaple Sv. Petra           

a Pavla v Komňátkách



FrantiFrantiššek Xaverskýek Xaverský
• František Xaverský byl 

španělský jezuita v 16. 
století. Byl papežským le-
gátem v Indii, působil ja-
ko misionář v zemích dál-
ného východu. Bývá zob-
razován v přepásaném 
taláru a štole, popř. s  
biretem.  Individuálním at-
ributem je postava Inda u 
nohou, jehož světec křtí. 
Dalšími znaky mohou být 
krucifix a miska s křestní
vodou.

Fr. Xaverský, obraz z kostela Archanděla 
Michaela v Branné



GabrielGabriel
• Archanděl Gabriel je 

anděl, který přináší
zprávu o narození Ja-
na Křtitele a Panně
Marii zvěstuje naroze-
ní Kristovo. Jeho atri-
butem bývá lilie v ru-
ce.

Archanděl Gabriel, socha z kostela Sv. Anny   
ve Starém Městě



HubertHubert
• Biskup v 7. a 8. století, stal 

se prvním biskupem v Lu-
tychu. Bývá zobrazován ja-
ko lovec s loveckým rohem, 
mečem a se psy, klečící
před jelenem, který má kru-
cifix mezi parohy. Někdy bý-
vá zobrazen jako biskup s 
berlou a knihou, často bývá
opět připojen lovecký roh a  
jelen na knize. Je patronem 
myslivců. Patří mezi 14 sva-
tých pomocníků.

Sv. Hubert, socha v nice domu U Huberta 
na Tomášské ul.v Praze



JJááchymchym

Sv. Jáchym, socha z kostela Narození
P. Marie  ve Vojtíškově

• Otec Panny Marie, man-
žel sv. Anny. Bývá zobra-
zován jako muž s plno-
vousem, v dlouhém rouše 
a plášti. Atributy jsou hůl, 
košík s dvěma holuby, 
někdy také beránek a dítě
Marie. Často bývá zobra-
zován výjev setkání Já-
chyma se sv. Annou v je-
ruzalémské Zlaté bráně.



Jan Evangelista
• Apoštol, bratr Jakuba staršího, 

byl hlavou maloasijské křes-
ťanské obce v Efesu. Je auto-
rem Apokalypsy sv. Jana, na 
obrazech Poslední večeře bý-
vá zobrazován jako mladík 
sedící přímo vedle Krista. Jeho 
obecným atributem je kniha 
nebo svitek a psací náčiní
(stejně u všech evangelistů), 
speciálním atributem jako 
evangelisty je orel. Indivi-
duálním atributem může být 
pohár, neboť mu byl podán jed 
a neuškodil mu, nebo kotel, 
protože byl vhozen do kotle 
s vroucím olejem, který mu 
rovněž neublížil.Kniha s textem a orlem, atributy Jana 

Evangelisty na kazatelně v kostele 
Zvěstování P. Marie v Šumperku



Jan KJan Křřtiteltitel
• Sv. Jan Křtitel je označován za 

předchůdce Páně, je synem 
Zachariáše a Alžběty. Jeho 
narození bylo zvěstováno 
andělem. Žil v poušti, kázal 
pokání, pokřtil Ježíše a označil 
ho názvem „Beránek Boží“. Byl 
uvězněn a sťat králem Hero-
dem Antipou. Zobrazován 
bývá jako asketický muž, odě-
ný v kůži nebo jen s koženou 
rouškou kolem beder. Jeho 
hlavním atributem je beránek a 
hůl ukončená křížem. Dalším 
znakem může být hlava uťatá
na míse. Velmi častý je výjev 
Křest Kristův na Jordáně.

Sv. Jan Křtitel, socha z kostela 
Neposkvrněného Početí P. Marie ve Zvoli, 

autor O. Zahner



Jan NepomuckýJan Nepomucký
• Narodil se kolem r. 1345 v 

Pomuku,  zemřel 1393  v Pra-
ze. Byl gen. vikář pražské arci-
diecéze a jeden z českých 
zemských patronů. Je uctíván 
jako mučedník zpovědního ta-
jemství. Jeho sochy lze nalézt 
především na mostech. Bývá
zobrazován jako kněz v roche-
tě, s biretem na hlavě a pěti 
hvězdami kolem ní, v ruce dr-
žící kříž, případně též palmo-
vou ratolest. Hvězdy kolem 
hlavy jsou atributem mezi 
světci poměrně zvláštním, vy-
skytuje se jen v málo přípa-
dech (P. Marie, sv. Bruno). 
Jiným atributem je jazyk, pala-
dium, most, kotva či chuďas. 
Kult Jana Nepomuckého je ne-
rozlučně spojen s českým ba-
rokem.

Sv. Jan Nepomucký – socha z kostela     
Sv. Anny ve Starém Městě.



JeronýmJeroným

Sv. Jeroným, socha  z kostela 
Neposkvrněného Početí P. Marie  ve Zvoli, 

autor O. Zahner

• Původním jménem Hieronymus, 
4. stol., křesťanský spisovatel, je-
den z církevních Otců a učitelů, 
poustevník, teolog a překladatel 
bible do latiny (Vulgata). Katolická
církev jej řadí vedle sv. Ambrože, 
Augustina a Řehoře Velikého mezi 
čtyři západní církevní Otce. Žil v 
poušti poustevnickým životem, 
pak byl vysvěcen na kněze a po-
volán papežem do Říma. Ve stře-
dověku mu byla přiřčena kardi-
nálská hodnost. Zobrazován bývá
jako asketický poustevník s lebkou 
v ruce, zvláštním atributem je lev 
a kardinálský klobouk, někdy i  
psací náčiní.



JeJežžíšíš KristusKristus
• Syn Marie a Josefa, Marii zvěsto-

val anděl, že se jí narodí z vůle 
Boží syn, kterému dá jméno Ježíš
a který bude panovat nad rodem 
Jákobovým a jeho království bude 
bez konce. Ježíš se narodil v Bet-
lémě, na řece Jordán se nechal 
pokřtít Janem Křtitelem. Konal 
různé zázračné skutky, lidé v něm 
viděli mesiáše, tj. pomazaného, 
vyvoleného Bohem k tomu, aby se 
stal králem Izraele a učinil z něho 
království spravedlivých. Shro-
máždil kolem sebe učedníky –
apoštoly. Zradou Jidáše byl Kris-
tus na Olivové hoře zajat, mučen 
a na Golgotě ukřižován. Třetího 
dne vstal z mrtvých. Po 40 dnů se 
pak zjevoval apoštolům, 40. den 
na Olivové hoře vstoupil na 
nebesa.

Křest na Jordánu, kostel sv. Jana Křtitele
v Jedlí

Ecce homo, socha  z kostela 
Nanebevzetí P. Marie ve Štítech



JosefJosef

• Patron církve, manžel 
P. Marie, zobrazován 
nejčastěji s malým Je-
žíškem v náručí a s li-
lií, jeho dalšími atribu-
ty bývá tesařské náči-
ní, případně rozkvetlá
hůl.

Sv. Josef, socha z kostela Narození Panny 
Marie ve Vojtíškově



Kateřina
• Sv. Kateřina byla mučednice 4. 

století, královská dcera, která
obrátila na víru 50 filozofů. 
Poté ji však císař Maxentius, 
kterého odmítla jako nápad-
níka, uvěznil a chtěl mučit na 
kole. Kolo ovšem zničil blesk,  
a tak byla Kateřina sťata me-
čem. Jako panna – mučednice 
bývá zobrazována s korunou, 
palmou a knihou, speciálním 
atributem je kolo, někdy zlo-
mené, a meč. Často bývá
zobrazována se sv. Barborou a 
sv. Markétou.Sv. Barbora a sv. Kateřina, obraz z kostela 

sv. Jiljí v Úsově, 17. stol.



LukLukášáš
• Evangelista, povoláním lé-

kař, průvodce sv. Pavla a 
autor třetího evangelia a 
Skutků apoštolských. Podle 
legendy byl i malířem. Kro-
mě obecných atributů všech 
evangelistů (kniha, pero a 
svitek), je jeho speciálním 
atributem okřídlený býk (za-
číná své evangelium obětí
Zachariášovou v chrámě). 
Velmi časté jsou výjevy, kdy 
Lukáš kreslí P. Marii. Je 
patronem malířů.Kniha s textem a hlava býka, atributy sv. 

Lukáše na kazatelně v kostele Zvěstování
Panny Marie v Šumperku



MarekMarek
• Evangelista, byl žákem a-

poštola Petra a podle je-
ho kázání napsal své e-
vangelium. Zemřel mu-
čednickou smrtí v Alexan-
drii, ostatky pak byly pře-
neseny do Benátek. Kro-
mě obecných atributů e-
vangelistů (kniha, pero a 
svitek) je jeho speciálním 
atributem okřídlený lev, 
protože začíná své evan-
gelium kázáním sv. Jana 
Křtitele na poušti. 

Kniha s textem a lvem, atributy sv. Marka na 
kazatelně v kostele Zvěstování Panny Marie 

v Šumperku



Marie Marie – matka  Ježíšova, různé typy zobrazení

• Assumpta – Marie 
nanebevzatá, stojící na oblaku 
neseném anděly nebo na 
půlměsíci, popř. na květinovém 
věnci, někdy se žezlem v ruce 
korunou na hlavě.  

• P. Marie Bolestná – zobrazená
s mečem nebo 7 meči v srdci.

Madona s malým 
Ježíškem v náručí
nebo na klíně, 
vyskytuje se už od
gotiky.                                                         

Immaculata –
Marie neposkvrněná,         
stojí na zemském 
globu, nohama  
přišlapuje hada, 
kolem hlavy má 12 
hvězd.

Pieta – Marie 
s mrtvým 
Kristem 
v náručí.

Marie s dítětem z kl. kostela v Šumperku Immaculata z kostela Nejsv. Trojice v Kopřivné

Pieta z kaple Panny Marie Bolestné v Kunčicích



Marie MagdalMarie Magdaléénana
• Kajícnice a učednice Páně. 

Pocházela z Magdaly a je uvá-
děna mezi ženami, které do-
provázely Ježíše a jeho učed-
níky, stála pod křížem Ježíšo-
vým, šla pomazat Ježíšovo 
mrtvé tělo, byla první, komu se 
Ježíš zjevil po zmrtvýchvstání. 
Magdaléna je zobrazována 
s rozpuštěnými vlasy, často 
pod křížem na Kalvárii nebo 
mezi ženami, které jdou poma-
zat Kristovo tělo (tři Marie). 
Atributem je především nádob-
ka s mastí, od baroka lebka a 
krucifix.Sv. Magdaléna z kostela Nanebevzetí

P. Marie ve Štítech 



MatouMatoušš
• Evangelista a apoštol. Pů-

vodně byl celníkem jmé-
nem Lévi. Svoje evange-
lium sepsal v aramejštině. 
Stejně jako ostatní evange-
listé je zobrazován s kni-
hou, perem a svitkem, indi-
viduálním atributem je člo-
věk (nebo anděl), protože 
své evangelium začíná lid-
ským rodokmenem Krista. 
Matoušovým atributem jako 
apoštola je halapartna nebo 
sekera, popř. dýka v zá-
dech. Jako bývalého celní-
ka ho někdy označuje mě-
šec.

Kniha s textem a hlava, atributy sv. Matouše 
z kazatelny v kostele Zvěstování Panny Marie 

v Šumperku



MichaelMichael
• Archanděl Michael byl 

vůdce nebeského vojska 
proti padlým andělům, 
ochránce proti mocnos-
tem zla. Zobrazován bývá
jako okřídlený rytíř ve 
zbroji s kopím, mečem 
(popř. ohnivým) a štítem, 
někdy přemáhá ďábla 
v podobě draka. Občas 
mívá i váhy jako průvod-
ce duší do ráje při posled-
ním soudu.

Archanděl Michael, socha z kostela sv. Tomáše 
Canterburského v Mohelnici



MikulMikulášáš zz MyryMyry
• Biskup ve 4. století, oblí-

bený světec východní cír-
kve, byl biskupem v malo-
asijské Myře. Bývá zobra-
zován jako biskup v pontifi-
káliích s mitrou a berlou, 
dále mívá tři zlaté hroudy, 
koule nebo jablka, popř. 
měšec s penězi (hodil je 
spícím dcerám zchudlého 
šlechtice jako věno). Dalším 
atributem mohou být tři 
chlapci v kádi (světec je 
vzkřísil k životu) nebo i kot-
va a loď (zachránil námoř-
níky).Obraz sv. Mikuláše z kostela sv. Jiljí v Úsově, autor   

J. K. Handke



Pavel z Pavel z TarsuTarsu,,
apoapošštol Paveltol Pavel

• Raně křesťanský teolog, autor 
větší části listů Nového zákona. 
Někdy je označován jako apoštol 
národů. Po Ježíšově smrti se  
Pavel postavil za tradiční židov-
skou víru a pomáhal křesťanství
potlačovat. Když se však setkal se 
vzkříšeným Ježíšem,  přijal Pavel 
křesťanskou víru, kterou do té do-
by pronásledoval. Připojil se k 
misijním skupinám a kázal. 
Podnikl několik misijních cest, 
zemřel v Římě, kde byl sťat. Jeho 
hrob se nachází pod římskou 
Bazilikou sv. Pavla za hradbami. 
Bývá zobrazován jako muž
s holou hlavou a vousem, 
obvyklým atributem je meč, popř. 
kniha. Často bývá zobrazován 
spolu se sv. Petrem.Socha Sv. Pavla z kostela sv. Mikuláše 

v Hanušovicích



PetrPetr -- ŠŠimonimon
• Byl jeden z dvanácti původ-

ních apoštolů – učedníků
Ježíše Krista. Byl rybářem, 
Kristus mu svěřil vedení své
církve, dal mu klíče od 
království nebeského. Kato-
lická církev jej považuje za 
prvního z papežů. Za vlády 
Nerona (65-67) byl ukřižo-
ván hlavou dolů. Jeho hlav-
ním atributem bývá klíč
nebo klíče, také kniha, ko-
hout, ryba, hůl, kříž nebo 
papežská tiára v ruce.

Sv. Petr, socha z kostela sv. Mikuláše 
v Hanušovicích 



RochRoch
• Poutník konce 13. a poč. 

14. století, rozdal své jmění
chudým a pečoval o nemoc-
né morem. Nakazil se  a byl 
podle legendy ošetřován 
andělem. Bývá zobrazován 
jako poutník, ukazující na 
stehnu morové rány. Indi-
viduálním atributem je pes, 
někdy s chlebem v tlamě, a 
anděl, ošetřující světcovy 
rány. Uctíván bývá jako pat-
ron proti moru.

Sv. Roch, socha z kostela sv. Linharta         
ve Vysokých Žibřidovicích



ŘŘehoehořř VelikýVeliký
• Papež a církevní učitel 6. sto-

letí, benediktin. Roku 590 byl 
zvolen papežem. Ošetřoval na-
kažené morem a jako papež
začal poprvé užívat titul „slu-
žebník služebníků božích“. Byl 
jedním z církevních Otců, spi-
sovatel a reformátor liturgie a 
církevní hudby (gregoriánský 
chorál). Zobrazován bývá jako 
papež s tiárou a s papežským 
křížem o třech břevnech, s pe-
rem v ruce. Dalším atributem 
je holubice po pravé straně
hlavy (působení Ducha svaté-
ho), popř. postava vystupující
z očistce.

Sv. Řehoř, socha z kostela Neposkvrněného 
početí Panny Marie ve Zvoli, autor O. Zahner



ŠŠebestiebestiáánn
• Mučedník z počátku  4. 

století.   Byl římským důs-
tojníkem za císaře Diokle-
ciána. Pomáhal křesťa-
nům, za to byl obžalován 
a přivázán ke stromu, kde 
se do něj vojáci trefovali 
šípy jako do terče. Atri-
butem bývá šíp, kmen 
stromu, popř. luk.

Sv. Šebestián, socha z kostela sv. Anny   
ve Starém Městě



Vavřinec
• Sv. Vavřinec byl mučed-

ník 3. století, římský já-
hen. Byl jeden ze sedmi 
diákonů, kteří byli umu-
čení při pronásledování
křesťanů římským císa-
řem Valerianem v roce 
258. Byl umučen na roz-
žhaveném rožni, který je 
proto jeho hlavním atri-
butem. K němu někdy 
přistupují i kniha, palma, 
váček s penězi a chléb.

Sv. Vavřinec, obraz z kostela sv. Vavřince 
v Sobotíně, dílo F. Lichta



VeronikaVeronika

• Svatá Veronika byla 
žena, která podala 
Ježíši na křížové ces-
tě svou roušku k otře-
ní obličeje. Za odmě-
nu za tento milosrdný 
skutek zůstal na rouš-
ce otisk Kristovy tvá-
ře. Zobrazována bývá
s rouškou v ruce.

Sv. Veronika, pol. 18. stol., sbírka VM Šumperk



Vincenc z Vincenc z FerraryFerrary
• Vincenc z Ferrary byl špa-

nělský dominikán a vyni-
kající kazatel ve 14. století. 
Působil ve Španělsku, v již-
ní Francii, ve Švýcarsku, 
Anglii, Skotsku, všude s ne-
obyčejným úspěchem. Bývá
zobrazován v řeholním šatě
se zářícím sluncem na hru-
di, nad hlavou nebo na ruce 
mívá plameny a obklopen 
bývá Maury a Židy obráce-
nými na víru. Dalším atri-
butem je křtitelnice.

Obraz sv. Vincence z Ferrary, kostel sv. 
Jiljí v Úsově, autor z okruhu Handkeho



ZachariZachariášáš

Sv. Zachariáš z kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Štítech, dílo I. Tomáška

• Zachariáš byl manžel 
sv. Alžběty a otec sv. 
Jana Křtitele. 



PoslednPosledníí veveččeeřřee
• Večeře, na které Ježíš pohostil 

svých 12 učedníků a zároveň
jim sdělil, že ho jeden z nich 
zradí. Pro křesťany znamenají
slova pronesená Kristem při 
žehnání chleba a vína usta-
novení ústřední církevní svá-
tosti. Apoštolové – učedníci 
Krista, zúčastnili se poslední
večeře – Bartoloměj, Jakub 
Mladší, Jakub Starší (bratr Ja-
na evangelisty), Ondřej, Jidáš, 
Petr, Jan (evangelista), Tom-
áš, Filip, Matouš (evangelista), 
Juda Tadeáš a Šimon. 

Skříňka s výjevem Poslední večeře, kostel sv. 
Mikuláše v Hanušovicích



NejsvNejsvěěttěějjšíší TrojiceTrojice

Sv. Trojice, plastika z kostela sv. Jiljí v Úsově

• Nejsvětější Trojice symbolizuje 
nauku, že Bůh je jedné pod-
staty, ale ve třech osobách -
Otec, Syn a Duch svatý. Po-
tvrzuje božství Ježíše Krista, 
což bylo oficiálně uznáno na 
Níkajském koncilu v roce 325. 
Ariánská hereze totiž odmítala 
božství Krista. Zobrazována ja-
ko Bůh Otec – většinou stařec    
s vousem, někdy s trojú-
helníkovou svatozáří, Bůh syn 
- Kristus a Duch svatý jako 
holubice.



Křížová cesta
• Křížové cesty (Via dolorosa) zobrazují

místa na Kristově cestě na Golgotu. 
Jednotlivá zastavení se umisťovala 
v chrámové lodi nebo venku u okraje cesty. 
Křížové cesty měly v ikonografii barokního 
malířství významné místo. Jednotlivá
zastavení jsou věnována zejména scénám 
popsaným v Cestě na Kalvárii:

• Kristus odsouzený Pilátem k smrti.
• Kristus zvedá svůj kříž.
• Kristus klesá pod těžkým křížem.
• Kristus potkává svou matku.
• Šimon Kyrenský pomáhá Kristovi nést těžký 

kříž.
• Sv. Veronika utírá Kristovu tvář.
• Kristus opět klesá pod křížem.
• Kristus těší plačící ženy jeruzalémské.
• Kristus po třetí padá pod těžkým křížem.
• Kristu svlékají jeho roucho.
• Krista přibíjejí na kříž.
• Kristus umírá na kříži
• Kristovo tělo sňaté z kříže kladou Marii na 

klín – Pieta.
• Kristovo tělo kladou do hrobu.

V. zastavení křížové cesty z kostela sv. Jana 
Křtitele ve Velkých Losinách, autor Sebastini

(Šebesta)



PŘEDMĚTY KULTU

Předměty kultu (devocionále) slouží
náboženské úctě projevované světci. 

Kromě relikvií a relikviářů to mohou být i 
např.  sochy ve výklencích domů, popř. 

svaté obrázky a pod .



Pacifikální kříž
• Relikviář v podobě kříže, který 

se podával při mši věřícím 
k políbení. Políbení míru jako 
součást liturgie je starobylým 
prvkem. Původně šlo o poctivé
políbení, později se polibek v 
západní církvi předával pro-
střednictvím destičky nazý-
vané "instrumentum pacis" a v 
barokní době prostřednictvím 
křížku - pacifikálu. I to však 
zaniklo a  pozdravení pokoje 
se dnes projevuje gestem 
vzájemného podání ruky. 

Branná, kostel Archanděla Michaela – pacifikální kříž



Relikviář
• Schránka na ostatky sva-

tých a mučedníků (reli-
kvie). Zhotovovala se ob-
vykle z drahých kovů, 
často byla nákladně zdo-
bená. Mívá podobu mon-
strance, kříže, věže, me-
dailonu, ruky, truhly a 
pod. Relikviář měl de-
vóční význam, lidé věřili, 
že má v sobě posvátnou 
sílu. Z lat. reliquiae –
pozůstatky. 

Hanušovice, kostel sv. Mikuláše – relikviář
sv. Kříže, 2 .pol. 18. stol.



OLTOLTOLTÁÁÁŘŘŘNNNÍÍÍ SOUPRAVYSOUPRAVYSOUPRAVY
Kanonické destičky

Štíty, kostel Nanebevzetí P.Marie –
soubor kanonických destiček, rokoko

• Obsahují kánon mešní, což je 
ustálené pravidlo pro vykonávání
mše svaté. Destičky byly 
umístěny na oltáři a kněz, který 
sloužil mši, odříkával potichu text 
modlitby. Po 2. vatikánském kon-
cilu se způsob celebrování mše 
změnil, dnes je kněz obrácen 
čelem k věřícím.



POSVÁTNÉ NÁDOBÍ

Posvátné nádobí k bohoslužbě (vasa
sacra) bylo zhotovováno převážně

z drahých kovů a byla mu věnována 
zvláštní úcta, neboť při mši přicházejí do 
styku s vínem a hostií, tj. s tělem a krví

Kristovou.



Paténa
• Paténa - miska na hostie při mši,

kladla se na mešní kalich. Patří jí
zvláštní úcta, protože stejně jako 
kalich přichází do přímého styku s 
Kristovým tělem. Od pozdního 
středověku se používaly patény ze 
stříbra a zlata, v naléhavých pří-
padech z cínu, ale patény z mědi 
musely být pozlacené. Od 16. stol. 
se používají patény s menší kru-
hovou prohlubinou na hostii, která
zapadá do velikosti kupy kalicha. 
Patény nebyly tak zdobené jako 
kalich, aby se daly lépe čistit. Po-
skytovaly však vhodné místo na 
ozdobné nápisy, které někdy vy-
jadřovaly přiměřenou eucharistic-
kou myšlenku, jindy zachycovaly 
nějakou prosbu nebo zachytily 
jméno dárce. Šumperk, kostel sv. Jana Křtitele – kalich   

s patenou, 18. stol.  



Kalich mešní
• Kalich tradiční nádoba, obvykle ze 

zlata či stříbra, která obsahuje 
konsekrované víno (krev Kristova) 
při slavení eucharistie. Kalich je 
společně s hostií symbolem křes-
ťanské víry. Původně byly kalichy 
z prostých materiálů – dřevo, sklo, 
později byly zhotovovány z drahých 
kovů a bývaly bohatě zdobené. 
Pokud není kalich zlatý, musí být 
zlacený alespoň vnitřek kupy. Mešní
kalich musí posvětit biskup a dotýkat 
se ho smějí jen klerikové nebo 
pověřené osoby (např. kostelník). 
Kalich se skládá z nohy, střední
části, tzv. nodu a z vlastní číše –
kupy. Kupa se v baroku vkládala do 
zdobeného koše. 

Šumperk, kostel sv. Jana Křtitele – kalich, 
18. stol.



Monstrance (ostensorium)
• Monstrance je zdobená schránka 

z ušlechtilého nebo pozlaceného 
kovu, v níž se v srpkovité schránce 
(lunule) vystavuje při mši proměněná
velká hostie. Ve své nejjednodušší
podobě měla tvar krabičky se 
skleněným kruhovým okénkem.  
Monstrance se vyvinula ve 14. století
ze starší Pyxis a relikviáře. Gotické
monstrance měly tvar oltářů, v ba-
roku se vyvinuly monstrance pa-
prskovité. Z lat. Mōnstrāre -
ukazovat. 

• Hostie – symbolizuje proměněné tělo 
Kristovo. Původně to byl chléb 
(lámání chleba), od středověku má
podobu kruhového oplatku. Bývá
zdobena symboly (kříž, beránek..) a 
peče se v tradičních formách. Z lat. 
hostia – oběť. 

Štíty, kostel Nanebevzetí P. Marie- rokoková
monstrance, 18. stol.



Ciborium

Staré Město, kostel sv. Anny (fara)-
ciborium, pozlacené, barokní, před pol. 

18. stol.

• Ciborium je větší kalich 
s víkem, přikrývaný pláš-
tíkem z bílého hedvábí
(velum). Víko je zdobeno 
křížem nebo korunou 
s křížkem. Je umístěno ve 
svatostánku a slouží k 
ukládání většího počtu 
proměněných hostií. Tyto 
hostie se pak nosí ne-
mocným nebo se použí-
vají při svatém přijímání. 

• Z lat. Ciborium – semeník 
egyptského bobu.



CÍRKEVNÍ ODĚVY – LITURGICKÉ BARVY
• Církevní oděvy (paramenta) jsou oděvy, které nosí kněz při mši. Textílie

používané při liturgických obřadech jsou rozlišovány podle barev, které mají
symbolický význam ve vztahu k církevním svátkům, obdobím a 
osobnostem. Čtyři původní barvy představovaly živly: černá – země, bílá –
vzduch, zelená – voda a červená – oheň. Černá barva byla později 
nahrazena fialovou. Barevná symbolika byla oficiálně potvrzena v 16. století
na Tridentském koncilu. 

• Bílá roucha se používají o svátcích Páně, Panny Marie a svatých, pokud 
nebyli mučedníky. Bílá barva je užívána také při svěcení kostelů, žehnání, o 
nedělích, Vánocích a Velikonocích. Červená barva je užívána ve svátek 
svatodušní, povýšení sv. Kříže a při všech obřadech týkajících se umučení
Krista, ve svátcích mučedníků a apoštolů. Fialová (nahradila černou) je 
barvou Dušiček a je používána při mších za zemřelé. Fialová roucha 
oblékají kněží také v době adventní a postní, o obyčejných vigiliích 
(předslavnost určitých svátků), v kvatembrové dny (čtyřikrát do roka před 
počátkem nového ročního období), při některých votivních mších a od roku 
1955 o slavnosti přijímání na Velký pátek. Zelená barva je pak 
charakteristická pro všechny neděle i všední dny, pokud na ně nepřipadá
některý z pohyblivých svátků. Na 3. neděli adventní a 4. neděli postní se 
nosí roucha růžová a všechny barvy, s výjimkou fialové (černé) může 
nahradit barva zlatá. 



Kasule
• Kasule, neboli ornát, je svrchní

liturgické roucho příslušné denní
barvy nošené knězi při mši přes 
albu. Název je odvozen z la-
tinského casula – domeček. Je 
to plášť s otvorem pro hlavu, od 
gotiky se zkracuje, v baroku již
zcela odhaluje paže tak, aby 
kněz měl volné ruce. Jsou dva 
typy kasulí – boromejská, která
sahá až na kotníky a k lokti a má
vpředu i vzadu kříž, a římská, 
která je kratší a je zdobena 
pouze jedním křížem, většinou 
na zadním dílu. Kasule se šily 
zejména z brokátu a hedvábí, 
někdy i z kůže či vlny. 

Mohelnice, kostel sv. Tomáše 
Canterburského – kasule, pol. 18.  

stol., baroko



Dalmatika
• Dalmatika je svrchní liturgické

roucho se širokými rukávy, 
stejné barvy jako mešní roucho 
kněze, obléká si ji diákon 
(jáhen), pokud přisluhuje knězi 
při mši, průvodech a žehnání. 
Je delší než kasule a má
rukávy, po stranách je pro-
střižená a vyšívaná kolem 
výstřihu, na manžetách a kolem 
lemu. Původně to byl světský 
oděv v Dalmácii, od 4. stol. 
liturgické roucho jáhna. Při 
významných církevních obřa-
dech ji oblékají i biskupové
pod mešní roucho. Dříve ji 
nosili i králové a císaři v přípa-
dě korunovace.

Mohelnice, kostel sv. Tomáše Canterburského –
dalmatika z bílého ripsu s výšivkami, ½ 18. st., baroko



Pluviál
• Pluviál je dlouhá, dříve 

bohatě zdobená pláštěnka 
v denní liturgické barvě, 
kterou nosili katoličtí
duchovní při některých 
bohoslužebných úkonech, 
zejména při průvodech 
nebo chórových modlit-
bách (mimo mši). Na 
zádech mívá pluviál nášiv-
ku připomínající kapuci, na 
předním díle je zapínání
na přezku. 

Mohelnice, kostel sv. Tomáše Canterburského, 
pluviál z  bílého ripsu s výšivkami, ½ 18. st.



Liturgická souprava
• Manipul – asi 10 cm široký pás sešitý 

tak, aby mohl být na levém předloktí, 
součást mešního roucha jáhna a 
kněze (do r. 1973)

• Velum – čtvercová látková pokrývka 
kalichu či ciboria v denní liturgické
barvě, zavedená od 16. stol.

• Štola – dlouhý pruh látky stejné barvy 
jako kasule, nosí se při některých 
bohoslužebných úkonech kolem krku,  
její konce u biskupů směřují dolů, u 
kněží se zkříží. Je odznakem svěcení. 

• Bursa – schránka na přenášení
hostie, např. nemocným.Mohelnice, kostel sv. Tomáše Canterburského, 

bursa  z bílého ripsu s výšivkami, součást 
liturg. soupravy



NNÁÁDOBDOBÍÍ NEPOSVNEPOSVÁÁTNTNÉÉ
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Křtitelnice

Rejchartice, kostel sv. Michala
– křtitelnice s víkem, 18. stol 

• Křtitelnice je nádoba na křestní
vodu umístěná v západní části 
kostela nebo v odděleném bapti-
steriu. V raných dobách křes-
ťanství byl křest dospělých udělo-
ván v samostatných sakrálních 
stavbách zasvěcených sv. Janu 
Křtiteli, sloužících křestnímu obřa-
du ponořováním, tzv. baptisteriích. 
Od 13. století se zavedl křest litím, 
proto se začaly zhotovovat ka-
menné, později kovové nebo dře-
věné křtitelnice v podobě obrá-
ceného zvonu nebo kalicha. Víka 
barokních křtitelnic bývají často 
zdobena zobrazením křtu Ježíše 
Krista na Jordánu. 



Svícny

Jedlí, kostel sv. Jana Křtitele - soubor 8 
svícnů, postříbřený cín, v=53 cm, ½ 18. 

stol.

• V baroku se používaly 
jednak soubory menších 
svícnů, které byly ve vět-
ším počtu umísťovány na 
oltář, jednak velké svícny, 
tzv. serafíny, které se sta-
věly ve dvojicích volně na 
zem. Pro baroko jsou ty-
pické svícny na trojbokém 
podstavci jehož ramena 
jsou stočena do  volut. 



Věčné světlo

Staré Město, kostel sv. Anny – rokokové
věčné světlo, 18. stol.

• Kovová lampa zavě-
šená v presbytáři, 
která svým svitem 
symbolizuje přítom-
nost Ježíše Krista 
(Tělo Kristovo) ve 
svatostánku. 



Kropenka

VM Šumperk - cínová kropenka, 18. stol.

• Kropenky jsou umis-
ťovány ke vchodu do 
kostela a mají připo-
menout křest. Je to 
kamenná, popř. kovo-
vá nádobka se svěce-
nou vodou. 



VYBAVENVYBAVENÍÍ KOSTELAKOSTELA



Chórová lavice
• Lavice určené pro ducho-

venstvo, umístěné po pravé i 
levé straně chóru nebo přes-
bytáře v klášterních a kapi-
tulních kostelech. Často  bý-
vají umělecky vyřezávané
nebo vykládané intarziemi. 
Kromě chórových lavic jsou 
v kostelech i lavice pro laiky, 
které jsou v baroku umístěny 
tak, že v každé lodi směřují
jedním směrem.Malá Morava, kostel Nanebevzetí P.Marie –subtilní

barokní chórová lavice zdobená intarzií, 18. stol.



Cechovní postavníky

Úsov, kostel sv. Jiljí – barokní
postavník kovářského cechu

• Postavníky symbolizují
jednotlivé cechy a do-
kládají skutečnost, že ce-
chy pečovaly o společ-
nou účast při nábožen-
ských slavnostech a vy-
chovávaly tak i tovaryše a 
učedníky ke kázni a ke 
katolickému vyznání.



Zpovědnice
• Zpovědnice je místo v kostele 

nebo v kapli, kde věřící vy-
konává u zpovědníka zpověď, 
tj. vyzná se ze svých hříchů. 
Od poloviny 16. stol. má
podobu stěny s mříží, v baroku 
nabývá tvaru uzavřených do-
mečků. Pokud vykonává zpo-
věď žena, musí být od kněze 
oddělena mřížkou. Kněz dává
po zpovědi rozhřešení, které
může být uděleno pouze při 
fyzické přítomnosti věřícího. 
Musí být zachováno zpovědní
tajemství, a to i před státními 
orgány. Většina států zpovědní
tajemství uznává.

Šumperk, kostel Zvěstování P. Marie -
barokní zpovědnice 



SOCHAŘSTVÍ
• Formální jazyk barokního sochařství se uplatňoval zejména v monumentální

sochařské tvorbě zastoupené předními umělci. Trojrozměrnost sochařského 
díla dávala možnost uplatnit dynamický několikaosý pohyb do šíře, kterou 
limitoval jen charakter materiálu, což umožňovalo dokonale vyjádřit 
expresivní výraz a extatickou zbožnost mučedníků a světců. Silné slohové
podněty ale přejímala i tvorba řezbářská, charakteru uměleckého řemesla. 

• Moravští sochaři z Olomouce a v okolí na sever od ní, jejichž díla se docho-
vala na šumperském okrese, inklinovali k uměleckým vzorům přejímaným 
z Podunají. Jmenovitě se jedná např. o Jana Sturmera, Ondřeje Zahnera a 
později i Jana Scherhauffa. V tvorbě dalších umělců se projevila i znalost 
českého dynamického baroka, a to zejména v pracích Jiřího Heinze a 
Severina Tischlera. Formu barokního manýrismu uplatnil na severu Moravy 
v několika dílech i mladý rakouský sochař Ignác Günther. Vliv barokního 
umění zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva a stál u zrodu širokého proudu 
lidového sochařství. Na severozápadě Moravy známe jménem několik 
lidových tvůrců, jako např. Ignáce Tomáška z Jedlí nebo Josefa Reichla ze 
Starého Města. Poslední slohová fáze, rokoko, se projevila v sochařské
tvorbě zklidněním pohybu, zmenšením rozměru, dekorativním zpracováním 
četných detailů a také jistou manýrou.



Fengler Georg

Mohelnice, kostel sv. Stanislava, 
socha sv. Rocha, 80. léta 18. stol. 

• Vídeňský sochař, kte-
rý zemřel v roce 1791 
ve věku 59 let v Mo-
helnici, kde se podílel 
na výzdobě kostela 
sv. Stanislava.



Günther Ignác
• Jedna z nejvýraznějších osob-

ností jihoněmeckého rokoko-
vého sochařství. Narodil se 22. 
listopadu 1725 v Altmansteinu v 
Bavorsku. Vyučil se u J. B. 
Strauba. V době svého tova-
ryšského putování vytvořil 
krátce po polovině 18. století
pro kostel v Kopřivné sochy 
Immaculaty a sv. Petra a Pavla. 
Podle jeho návrhu byla zho-
tovena i kostelní monstrance, 
jejímž tvůrcem byl olomoucký 
zlatník Jan Šimon Forstner. 
V letech 1752 – 1753 působil 
umělec v Olomouci. I. Günther
zemřel jako uznávaný tvůrce 28. 
června 1775 v Mnichově. Kopřivná, kostel Nejsvětější Trojice, socha 

Immaculaty



Heinz Jiří Antonín

Velké Losiny, kostel sv. Jana Křtitele, oltář
pohřební kaple Žerotínů

• Sochař baroka a rokoka na střední a 
severní Moravě. Narodil se v roce 
1698 ve Svitavách, vyučil se v Mo-
ravské Třebové. Působil v Uničově, 
Olomouci a na konci života ve Znojmě. 
Patří k nejvýraznějším tvůrcům da-
ného období. V jeho kultivované tvorbě
se projevuje ve výrazu ovlivnění dílem  
B. Permosera a M. B. Brauna v mode-
laci postav. Měl patrně stálý vztah 
k moravskotřebovské umělecké kolo-
nii, často spolupracoval s S. Tischle-
rem. Na Šumpersku je autorem jed-
notného vybavení pohřební kaple 
Žerotínů a kazatelny ve Velkých Losi-
nách a části sochařské výzdoby zá-
meckého parku.  Se vší pravděpo-
dobností mu lze připsat i sochařskou 
výzdobu hlavního oltáře kostela Zvěs-
tování Panny Marie v Šumperku.



Render Václav
• Sochař baroka na Moravě. 

Narodil se roku 1669 v Olo-
mouci, kde působil jako vůdčí
osobnost nejen jako sochař, 
ale i jako architekt.  Je auto-
rem koncepčních návrhů na 
řadu morových sloupů, mezi 
jinými i v Mohelnici,  Zábřeze a 
Šumperku, jejichž realizaci 
zpravidla zajistili spolupracov-
níci. Především jej však pro-
slavila stavba Trojičního 
sloupu v Olomouci, kterou vedl 
od roku 1716 až do své smrti 
v roce 1733. 

Šumperk, morový sloup na Náměstí Míru, 
rok 1719



Scherhauf Jan Michael
• Moravský sochař rokoka 

a klasicismu na  Moravě. 
Narodil se roku 1744, 
navštěvoval Akademii ve 
Vídni a posléze zakotvil 
v Olomouci. Jeho dílo ne-
zapře vliv O. Zahnera, se 
kterým spolupracoval a po 
němž převzal dokončení
prací pro olomoucký Tro-
jiční sloup. V Šumperku 
jsou jeho prací sochy 
evangelistů, původně u-
místěné na cestách ve-
doucích z města. Umělec 
zemřel v roce 1792.Šumperk, socha Jana Evangelisty, 18. stol.



Sturmer Jan Václav
• Narodil se v pruském Královci, 

patrně roku 1675. V Olomouci 
se stal měšťanem a posléze 
mistrem v roce 1713. V jeho 
dílně byly položeny základy 
domácí umělecké tradice, 
která plně respektovala těles-
né objemy spolu s výrazně
uspořádanými drapériemi. Na 
rozsáhlých zakázkách praco-
vali i Sturmerovi pomocníci a 
mnohdy lze obtížně rozlišit 
autorství jednotlivých prací. 
Sturmerova dílna realizovala 
sochařskou výzdobu moro-
vého sloupu v Mohelnici. Jan 
Sturmer zemřel roku  1729.

Mohelnice, morový sloup, rok 1717



Tischler Severin

Vysoké Žibřidovice, kostel. sv. Linharta, hlavní oltář

• Sochař baroka na seve-
rozápadní Moravě. Narodil 
se roku 1705, působil 
v Moravské Třebové, na 
větších zakázkách byl 
spolupracovníkem J. A. 
Heinze a českého sochaře 
J. Pacáka. Na Šumpersku 
je autorem oltáře kostela ve 
Vysokých Žibřidovicích a 
sochy sv. Jana Nepomuc-
kého v Branné. Zemřel 
kolem roku 1743.



Tomášek Ignác

• Sochař a řezbář baro-
ka na Zábřežsku, kde 
se nacházejí v koste-
lech jeho práce. Jsou 
doloženy v Jedlí a ve 
Štítech. Působil i ve 
východních Čechách 
(Letohrad). Narodil se 
30. 4. 1734 v Jedlí, 
kde také zemřel. Štíty, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

socha sv. Alžběty, 2. pol. 18. stol.



Zahner Ondřej
• Barokní sochař v Olomouci. 

Narodil se roku 1709 v Etter-
shausenu u Gaibachu, kde se 
vyučil sochařem v dílně svého 
otce. Stal se význačným olo-
mouckým sochařem pracujícím 
jak pro město, tak pro biskup-
ství. Je autorem většiny soch 
na olomouckém Trojičním 
sloupu. Pracoval i pro Kromě-
říž a Brno. Jeho tvorba je 
dochována i na Zábřežsku, 
kde jsou ve Zvoli dva Zahne-
rovy oltáře přenesené sem 
z olomouckého dómu, a 
v kostele v Úsově,  kde je pa-
trně jeho prací korpus  Krista a  
sousoší Olivetské hory při jižní
stěně chrámu. Zvole, kostel Neposkvrněného Početí

P. Marie, sv. Řehoř



• Bähr Carl
Štafíř v Maršíkově u Velkých Losin ve třetí
čtvrtině 18.století.

• Beyer Christof
Kamenický mistr v Mírově. Nerealizovaný návrh 
morového sloupu pro Rýmařov v r. 1681.

• Reichl
Barokní řezbář ve Starém Městě.

• Tomášek František Florián
Sochař a řezbář na Zábřežsku, kde se nacházejí
v kostelech jeho práce. Narodil se 30.4.1734 
v Jedlí, zemřel v Drozdově 25.2.1782.



MALÍŘSTVÍ
• Na severozápadní Moravě vynikala v malířských pracích kvalitou a monumentálním 

barokním přednesem  především díla rýmařovského rodáka a olomouckého mistra 
Jana Kryštofa Handkeho a moravskotřebovského Judy Tadeáše Suppera, původem 
z Mohelnice. Setkáme se i s kvalitními pracemi umělců inklinujících více 
k rokokovému či klasicistnímu projevu, Josefa Pilze, Josefa Sadlera, dále Ignáce 
Raaba,   Ignáce Oderlického a dalších. Sporadicky jsou v regionu umístěna díla 
autorů, kteří odtud nepocházejí, např. v Zářeze práce Johanna Bergla, v Bratrušově
M. J. Kremserschmidta, v Šumperku Josefa Wickarta. Barokní životní styl se týkal 
veškeré populace, pochopitelně rozdílně různých sociálních skupin. Bylo proto dosti 
práce i pro řadu umělců, jejichž jména nezazářila, ale jsou různými způsoby 
doložena. V Šumperku to byl mimo řadu dalších Franz Helwig a Josef Felix, v 
Lošticích Jan Havelka, v Mohelnici Baltazar Weintritt, Carolus Gottwald  a Strobich
v Kolštejně (Branné), Johann Axmann ve Velkých Losinách a jiní. V Uničově a 
Moravské Třebové vznikly malé umělecké kolonie, jejichž příslušníci tvořili pro 
církevní objekty i na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. 

• Na konci první čtvrtiny 18. století došlo k velkému rozšíření uctívání Ježíše Krista 
prostřednictvím Křížových cest (Via dolorosa). Křížové cesty byly v naprosté většině
malířskými díly. Jejich rozsah,  14 obrazů,  byl velkou a nákladnou zakázkou. Šlo o 
dílo tak žádané, že vedle renomovaných a módních umělců, jako byl   např. František 
Sebastini nebo opavský Ignác Günther,  se k práci na křížové cestě dostala i řada 
autorů žijících v menších městech, z velké části anonymních. Jejich dílo stálo na 
pomezí mezi lidovou tvorbou a uměleckým řemeslem. Jen zřídka se dochovala 
zmínka o jejich jméně, málo kdy signované dílo, jako například u křížové cesty 
Jakuba Zinka v klášterním kostele v Šumperku. Tito malíři se snažili buď podle 
grafických předloh  nebo jako kopisté nabídnout levnější a přitom účelu odpovídající
práci.



Bergl Johann Wenzel

Zábřeh, kostel sv. Barbory, Korunování
P. Marie, 18. stol.

• Malíř se narodil 23. 9. 1718 ve 
Dvoře Králové. V roce 1750 
absolvoval Akademii ve Vídni. 
Byl žákem P. Trogera a přítel 
Maulbertschův. V letech 1752-
1789 působil jako malíř ve 
Vídni. V kostele sv. Barbory 
v Zábřehu jsou jeho prací
některá zastavení křížové
cesty, pocházející zřejmě
z roku 1773. Zemřel patrně
roku 1789, ale jako poslední
signované dílo je uváděn 
obraz z roku 1794.



Handke Jan Kryštof
• Malíř vrcholného baroka  a jeho pozdní

klasicizující fáze  na střední a severní
Moravě. Narodil se v Janovicích u Rý-
mařova 18.2.1694. Vyučil se u  několi-
ka méně známých malířů v Bruntá-
le, Moravské Třebové a  v Olomouci, 
kde se stal r. 1722 měšťanem a o rok 
později mistrem. V průběhu 20. a 30. let 
18. století byl nejvyhledávanějším 
olomouckým malířem a  díky citu pro 
monumentální a dynamickou malbu i 
vůdčím umělcem a vzorem pro četné
následovníky. Působil i v širším okolí
Olomouce. Na Šumpersku  a Zábřež-
sku byla umístěna v kostelech  řada je-
ho závěsných obrazů a vymaloval figu-
rálními freskami velkolosinské zámecké
kaple a tamní kostel. V závěru života 
napsal autobiografii, v níž je množství
informací o jeho tvorbě,  postavení, u-
mělecké mentalitě i o jeho spolupra-
covnících a učních. Zemřel 31.12.1774 
v Olomouci.

Úsov, kostel sv. Jiljí, sv. Antonín, 
polovina 18. století



Helwig Franz
• Šumperský malíř, který 

v roce 1718 vytvořil pat-
rně pro nový kostel v 
Branné Madonu s Ježíš-
kem a Janem Křtitelem. 
V roce 1758 maloval klen-
bu v závěru kněžiště a po-
zadí oltáře sv. Kříže 
v klášterním kostele Zvěs-
tování P. Marie v Šum-
perku.

Panna Marie s Ježíškem a Janem Křtitelem, 
kostel Archanděla Michaela v Branné, 1718



Licht Ferdinand
• Malíř pozdního rokoka a 

klasicismu se narodil v O-
pavě 12. 4. 1748 a tam 
se i vyučil u malíře I. 
Günthera. Od roku 1788 
žil v Brně, kde vedl malíř-
skou školu. Zemřel v roce 
1822. Pro kostel sv. Vav-
řince v Sobotíně nama-
loval obraz Martyrium sv. 
Vavřince.

Sobotín, kostel sv. Vavřince, oltářní obraz 
Umučení sv. Vavřince, 2. pol. 18. stol. 



Oderlický Ignác
• Malíř rokoka na střední a severozápadní

Moravě. Narodil se 26.7. 1710 v Uničově a 
v roce 1732 se stal uničovským měšťanem a 
žádaným malířem. Není známo kde se vyučil, 
v počátcích svého uměleckého působení
pracoval  i jako štafíř. Jeho  tvorba se 
pohybuje v rozmezí od takřka lidového pro-
jevu až k oficiálnímu  umění. Věnoval se 
malbě závěsných obrazů, ale úspěšnější byl 
v monumentální malbě, patrně proto, že 
obsahovou bohatostí výjevů se dovedl při-
způsobit požadavkům zákazníka,  byl scho-
pen řešit komplexně a rychle výzdobu 
kostelních prostor a lyrickou atmosférou a 
jásavou rokokovou barevností souzněl jeho 
projev s dobovými požadavky. Na počátku 50. 
let 18. století vymaloval rozměrnou klenbu 
v kostele v Kopřivné a v roce 1755 
v Šumperku obdobně vyzdobil klenby kos-telů
sv. Jana Křtitele, sv. Barbory a klenbu kaple 
sv. Jana Nepomuckého v klášterním kostele. 
Ignác Oderlický zemřel 14.3.1761. Jeho syn 
Johan Anton byl rovněž malířem, ale již méně
úspěšným.

Šumperk, klášterní kostel Zvěstování P. Marie, Dobrá
pastýřka, polovina 18. stol. 



Sebastini (Šebesta) 
František Antonín

• Malíř rokoka na severní Moravě. 
Narodil se patrně roku 1724. O je-
ho učednických letech není nic 
známo. Krátce působil v Kojetíně, 
ale  později žil s rodinou v Prostě-
jově. Je představitelem moravské
rokokové malby inspirované vzo-
rem Maulbertschovým se silným 
subjektivistickým přístupem a s 
pozoruhodným spojením lidové
naivity a rokokové rafinovanosti 
(Krsek). Na Šumpersku je od Se-
bastiniho křížová cesta ve Velkých 
Losinách,  malovaná v pozdní fázi 
Mistrova života, tj. v roce 1782. 
Sebastini zemřel 1.3. 1789 v Mo-
helnici při práci na výzdobě kos-
tele sv. Stanislava. Jeho dílo ne-
bylo v Mohelnici doposud zjištěno.Velké Losiny, kostel sv. Jana Křtitele, 

křížová cesta, 3. čtvrtina 18. stol.



Raab Ignác
• Malíř rokoka na  Moravě a v rakous-

kém Slezsku. Velmi plodný a kvalitní
autor se narodil počátkem září 1715 v 
Nechanicích u Nového Bydžova. 
Vyučil se v Jičíně u J. Majora. V roce 
1738 již pracoval v Praze a roku 1744 
se stal členem jezuitského řádu. 
V jeho službách jako malíř působil 
v řadě klášterů, např. v Olomouci, Uh. 
Hradišti a Opavě. Po zrušení
jezuitského řádu byl r. 1773 krátce u 
premonstrátů v Zábrdovicích, poté
zůstal u cisterciáků na Velehradě, kde 
2.2.1787 zemřel. Na Mohelnicku pro 
kostel v Moravičanech namaloval 
obraz sv.Bruna a Immaculaty (1750-
1753), v Kobylé obraz vyučování P. 
Marie sv. Jáchymem ( do r. 1774),  na 
Šumpersku maloval archanděla  
Michaela pro hlavní oltář kostela 
v Maršíkově (po r. 1777) a sv. Maří
Magdalénu pro Pusté Žibřidovice
(1777-1784).

Maršíkov, kostel sv. Michala, oltářní obraz 
Archanděla Michaela, r. 1782 



Sadler Josef Ignác
• Malíř zastupující akade-

mický, rokokově podbar-
vený malířský projev  3. 
čtvrtiny 18. století. Naro-
dil se roku 1725 v Olo-
mouci, vyučil se u J. K. 
Handkeho a po delším 
pobytu v Itálii se usadil 
v Olomouci, kde zemřel  
9. ledna 1767. Pro kostel 
v Moravičanech vymalo-
val kapli sv. Jana Nepo-
muckého.

Moravičany, kostel sv. Jiří, výmalba kaple sv. Jana 
Nepomuckého



Supper Juda Tadeáš
• Malíř vrcholného baroka a rokoka 

na severozápadní Moravě.
• Narodil se v Mohelnici roku 1712, 

vyučil se v Olomouci u Haringera. 
Roku 1750 se usadil v Moravské
Třebové a  stal se vůdčí osobností
tamní malé umělecké kolonie. 
Kromě prací v okolí města je znám 
freskovou výmalbou v bývalém 
klášteře v Sedlci u Kutné Hory. 
Jeho tvorba nese zřetelné poučení
J. K. Handkem i vzory českými, 
především P. Brandlem. Zemřel 
v Moravské Třebové v roce 1772. 
Na severní Moravě je jeho dílo 
zastoupeno například obrazem Sv. 
Příbuzenstva a oltářním obrazem 
sv. Bartoloměje ve farním kostele 
v Zábřehu.Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje, oltářní

obraz, pol. 18. stol. 



Zink Jakub
• Malíř rokoka a klasicismu na 

severní Moravě. Narodil se 8. 
července 1706  v Uničově, kde 
byl po celý život usedlý. Byl 
občasným spolupracovníkem  I. 
Oderlického. V kostele Zvěs-
tování Panně Marii v Šumperku 
je torzo jeho křížové cesty, lze 
mu patrně připsat i křížovou 
cestu v kostele v Bohdíkově. 
V Kopřivné vymaloval  obrazy 
pro dva boční oltáře – Vyučo-
vání Panny Marie a sv. Iva,  
Mládí Ježíše a sv. Jana Nepo-
muckého (kolem r. 1750). U-
mělec zemřel 25. listopadu 
1784 v Uničově na tyfus.

Šumperk, klášterní kostel Zvěstování
P. Marie, křížová cesta, polovina 18. stol.



• Axmann Johan Georg
Malíř ve Velkých Losinách, * 1699, + 6.4.1789. Malíř
kostelních obrazů na severní Moravě a na Jesenicku. 
Pod vedením J. K. Handkeho se podílel na výzdobě
kaplí na zámku ve Velkých Losinách.

• Bittner Hans Jacob
*1678-81 v Bratrušově + 1706, malíř.

• Gottwald Carolus
Malíř v Branné, * kol.1683, +1745.

• Felix Josef
Malíř v Šumperku, bez domu, mistrovský slib složil r. 
1770.


	SVĚTCI
	Alžběta
	Ambrož
	Anežka Římská
	Barbora
	Anna
	Antonín Paduánský
	Augustin
	Bartoloměj
	Blažej
	Bruno
	Dominik
	Florián
	František z Assisi
	František Xaverský
	Gabriel
	Hubert
	Jáchym
	Jan Evangelista
	Jan Křtitel
	Jan Nepomucký
	Jeroným
	Ježíš Kristus
	Josef
	Kateřina
	Lukáš
	Marek
	 Marie – matka  Ježíšova, různé typy zobrazení
	Marie Magdaléna
	Matouš
	Michael
	Mikuláš z Myry
	Pavel z Tarsu, apoštol Pavel
	Petr - Šimon
	Roch
	Řehoř Veliký
	Šebestián
	Vavřinec
	Veronika
	Vincenc z Ferrary
	Zachariáš
	Poslední večeře
	Nejsvětější Trojice
	Křížová cesta
	PŘEDMĚTY KULTU
	Pacifikální kříž
	Relikviář
	OLTÁŘNÍ  SOUPRAVYKanonické destičky
	POSVÁTNÉ NÁDOBÍ
	Paténa
	Kalich mešní
	Monstrance (ostensorium)
	Ciborium
	CÍRKEVNÍ ODĚVY – LITURGICKÉ BARVY
	Kasule
	Dalmatika
	Pluviál
	Liturgická souprava
	NÁDOBÍ  NEPOSVÁTNÉ
	Křtitelnice
	Svícny
	Věčné světlo
	Kropenka
	VYBAVENÍ KOSTELA
	Chórová lavice
	Cechovní postavníky
	Zpovědnice
	SOCHAŘSTVÍ
	Fengler Georg
	Günther Ignác
	Heinz Jiří Antonín
	Render Václav
	Scherhauf Jan Michael
	Sturmer Jan Václav
	Tischler Severin
	Tomášek Ignác
	Zahner Ondřej
	MALÍŘSTVÍ
	Bergl  Johann  Wenzel
	Handke Jan Kryštof
	Helwig  Franz
	Licht Ferdinand
	Oderlický Ignác
	Sebastini (Šebesta) František Antonín
	Raab Ignác
	Sadler Josef Ignác
	Supper Juda Tadeáš
	Zink Jakub

