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Gotické skulptury ze sbírek Lichnovských  
na zámku Hradec nad Moravicí
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Besides the brief outline of the art collecting activities of some members of the Princely house 
of Lichnowsky, the last owners of the Hradec nad Moravicí Chateau, prominent patrons and 
organizers of social life.  This text is dedicated in particular to a subtle segment of the fam-
ily art collections at their chateau in Hradec. The segment consists of a set of four gothic 
sculptures of German provenience. The oldest of them is a Pietà (from the 3rd quarter of the 
14th century) from Rhineland or Swabia. Virgin Mary Expectant and St Anna Selbdritt very 
likely originated in the 2nd quarter of the 15th century in the south of Germany. The youngest 
of the whole set is a strongly Swabian-oriented Assumption from around 1500.
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Poslední majitelé zámku Hradce, knížecí rod Lichnovských1 vlastnili panství a zá-
mek od října 1778 až do května 1945, kdy jim byl veškerý majetek zkonfiskován na 
základě tzv. Benešových dekretů.2 Mnozí členové ze šesti generací rodu Lichnov-
ských, působících na Hradci, se intenzivně orientovali v kulturním a společenském 
dění, a mnozí se jej také aktivně účastnili.3 Kromě mecenášství na poli hudebním  

1 S ohledem na to, že se knížecí rod hlásil k německé národnosti, by byla přesnější původní německá transkripce 
jejich jména – Lichnowsky. Vzhledem k tomu, že se v českých textech ustálilo užívání českého přepisu jména, 
budeme toto v textu respektovat. 
2 KOLÁŘOVÁ, Eva: Státní zámek Hradec nad Moravicí : Vývojové polohy exteriérů a interiérů se zvláštním 
zaměřením na 19. století: Východiska a výsledky dosavadní památkové obnovy. In: Sborník Národního památko-
vého ústavu v Ostravě 2004 : „Romantismus a realismus 19. století (sny a skutečnosti)“. Ostrava 2004, s. 21–37, 
na s. 33–37 pak k osudům zámku od jeho vyvlastnění až po současnost. Kolářová se již od 70. let soustavně 
zabývá hradeckými sbírkami a jejich instalací a své poznatky postupně publikovala ve Sborníku Národního pa-
mátkového ústavu (dále NPÚ) v Ostravě (2005, 2006, 2007). V rámci NPÚ se hradeckým sbírkám věnoval také 
GRůZA, A.: Zámek Hradec nad Moravicí : Bílý zámek : Stavebně historický průzkum. Ostrava 2004, s. 28–95 – 
kapitola III; Ke stavební historii Bílého zámku od roku 1778 do současnosti, dle archivních pramenů a literatury 
(rkp. nepublikované práce, deponován v Archivu NPÚ, Územní odborné pracoviště [dále ú.o.p.] v Ostravě). 
3 JUNG, J.: „Chuchelná – Berlín“ – kulturní a společenské styky Karla Maxe knížete Lichnowského a jeho ženy 
Mechtildy s berlínskou společností v první třetině 20. století. In: BRňOVJÁK, J. – GOJNICZEK, W. – ZÁ-
ŘICKÝ, A. (eds.): Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku : Vztah regionu a center na příkladu 
osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach 
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a literárním,4 a samostatné tvůrčí činnosti, především spisovatelské, byli Lichnovští rov-
něž významní sběratelé umění a uměleckého řemesla.5

Už Eduard, 3. kníže Lichnovský (1789–1845), byl kromě svého nadšení pro historii6 
minimálně stejně tak nadšeným sběratelem, který rozšiřoval zámeckou knihovnu i obra-
zárnu. Jeho sběratelství hraničilo až s posedlostí, své panství zadlužil nad únosnou míru 
a takřka jej přivedl do záhuby. Nakupoval neméně vášnivě dokonce i poté, co byl již dluhy 
zcela zahlcen. Jiným důležitým dokladem jeho zájmů, ambicí a v neposlední řadě znalostí 
v oblasti dějin umění je kniha o stavebním a výtvarném umění na území rakouského císař-
ství, kterou sepsal ještě před svým mnohem známějším historickým opusem.7 Vášnivými 
sběrateli byli i další dva významní představitelé rodu, žijící v 19. a na přelomu 19. a 20. sto-
letí, z nichž první, Karel Maria, 5. kníže Lichnovský (1819–1901), podnítil poslední velkou 
neogotickou přestavbu hradeckého zámku. To, že na rozdíl od svého otce, knížete Edu-
arda, byl Karel Maria velmi dobrým hospodářem, dokazuje rovněž skutečnost, že v archiv-
ních pramenech z jeho doby se objevují první inventáře zámku.8 Milovníkem a sběratelem 
umění a uměleckého řemesla byl ale především jeho syn a nástupce Karel Max, 6. kníže 
Lichnovský (1860–1928), a jeho vzdělaná manželka, Mechtilde Christiane, rozená hra-
běnka Arco-Zinneberg (1879-1958), činná rovněž jako malířka a spisovatelka. Po vzoru 
svého otce nechal kníže Karel Max znovu vypracovat inventáře zámeckého mobiliáře.9

V  V  V

Záměrem této studie však není mapování sběratelských aktivit knížat Lichnovských10 ani 
jejich rozsáhlých sbírek dochovaných na zámku v Hradci nad Moravicí. Tento text je mo-
tivován snahou upozornit na jejich badatelsky opomíjený a z hlediska množstevního zcela 
marginální segment, čtyři gotické dřevěné skulptury, patřící nicméně k nejcennějším ex-
ponátům pocházejícím ze starých zámeckých fondů.

Sochy vznikly v odlišných časových obdobích i v různých oblastech, spojuje je však linie 
ikonografická. Všechny zachycují Pannu Marii v různých fázích jejího života, ať již jde 
o Pannu Marii v naději,11 korunovanou Pannu Marii s Ježíškem stojící na srpku měsíce 

szlachty na Górnym Śląsku (XV–XX wiek). Ostrava – Katowice 2011, s. 303–326. V textu se věnoval kulturním 
a společenským aktivitám Lichnovských s jejich intenzivními vazbami na Vídeň a především Berlín.
4 RUCKOVÁ, I.: Das Adelshaus der Lichnowskys : Eine kulturelle Kontinuität. Ostrava 2008. Zde také uvedena 
rozsáhlá starší literatura, věnovaná tomuto tématu.
5 Z recentní literatury je třeba připomenout široce rozkročenou souhrnnou publikaci P. Šopáka, kde se zabýval 
rovněž sběratelskými aktivitami, mj. i rodu Lichnovských: ŠOPÁK, P.: Výtvarná kultura a dějepis umění v českém 
Slezsku a na Ostravsku do roku 1970. Opava 2011, v kapitolách Sběratelé umění I (s. 100–1004, zejm. s. 252). 
Na s. 252–253 se zmiňuje o textu průvodce po hradeckých sbírkách, který vytvořil Karel Černohorský.
6 Známý se stal především svou tendenční knihou o dějinách habsburského rodu: LICHNOWSKY, E.: Ge-
schichte des Hauses Habsburg, 1–8. Wien 1836–1844, reed. Osnabrück 1973.
7 TÝŽ: Denkmale der Baukunst und Bildnerei des Mittelalters in dem österreichischen Kaiserthum. Wien 1817–
1824. Zmíněný historický opus viz pozn. výše.
8 Inventáře zámku Hradce (jako jednotlivé knihy) jsou dnes uloženy v Zemském archivu v Opavě (dále ZAO), 
ve fondu Velkostatek Hradec (1574–1949), inv. č. 35 (1968–1977), inv. č. 36 (1886), inv. č. 37 (1890), inv. č. 38 
(1895).
9 ZAO, fond Velkostatek Hradec (1574–1949), inv. č. 39 (1904), inv. č. 40 (1905), inv. č. 41 (1913).
10 K tomu např. JUNG, J.: c. d., s. 316–318, zde především ke sběratelství současného umění a ke kontaktům 
se současnými umělci.
11 Státní zámek Hradec nad Moravicí, inv. č. HM 471 (7616).
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(Assumptu),12 sv. Annu Samutřetí13 či Pietu.14 O tom, že tyto sochy patří k poněkud po-
zapomenutým součástem sbírkového fondu hradeckého zámku, svědčí i jejich současné 
umístění.15 O původní instalaci soch se dosud podařilo zjistit jen velmi málo informací. 
Podle údajů ze zámeckého inventáře16 byla Assumpta původně (nejpozději roku 1877) 
osazena v domácí neogotické kapli v přízemí tzv. Bílého zámku. Plastika Panny Marie 
v naději pak tvořila součást výzdoby bytu kněžny Mechtilde Lichnovské, kde ji měla umís-
těnou na krbové římse, jak dokládá dochovaná dobová fotografie.17 O zbylých dvou se 
nám bohužel zatím jejich původní umístění vypátrat nepovedlo.

Ještě krátce k jejich nedávnému osazení: poměrně dlouhou dobu byly všechny čtyři 
plastiky instalovány strohým galerijním způsobem na panelech s papírovými popisky 
v místnosti sousedící s kaplí, v bývalé sakristii. Takové řešení sice snad nebylo nejlepší, 
avšak v dané situaci uspokojivé. Jako mnohem problematičtější se jeví následný pokus 
navrátit místnosti vzhled evokující její původní funkci sakristie (a naneštěstí za použití 
nepůvodního mobiliáře!), přičemž dvě ze soch, Pieta a Assumpta, zde byly instalovány 
pouze jako jakési „dobové dekorace“.

Dosavadní uměleckohistorická literatura gotické sochy ze zámku Hradce s ohledem 
na to, že jde o práce cizí provenience, vesměs pomíjela. Čestnou výjimku představuje 
pouze Albert Kutal, jenž se o nich zmínil v rámci svých průzkumů slezského středově-
kého sochařství a malířství, které prováděl se svým seminářem na přelomu 40. a 50. let.18 
Vzhledem k tomu, že je samozřejmě správně zařadil jako díla importovaná, nechtěl a ani 
nemohl je včlenit do svého připravovaného katalogu slezského středověkého umění.19 
Znovu (po uplynutí téměř půlstoletí!) se o nich, a opět jen velice stručně, zmiňuje až Bo-
humil Samek ve svých (dosud bohužel stále torzálních) Uměleckých památkách Moravy 
a Slezska.20 Krátké zmínky o existenci gotických soch z Hradce dále nalezneme např. 
v souhrnné publikaci P. Šopáka, věnované širším aspektům výtvarné kultury oblasti čes-
kého Slezska a Ostravska.21

12 Tamtéž, inv. č. HM 158 (7616).

13 Tamtéž, inv. č. HM 469 (7616).

14 Tamtéž, inv. č. HM 1730 (7616).

15 V expozici (v bývalé sakristii) je v současné době instalována pouze Pieta. Ostatní tři jsou umístěny v klima-
ticky vyhovujícím novém zámeckém depozitáři, bohužel v utajení pro běžného návštěvníka zámku. 

16 ZAO, fond Velkostatek Hradec (1574–1949), inv. č. 35 – Inventář zámku Hradce (1868–1877), s. 45, v tomto 
inventáři je madona v kapli zmíněna poprvé.

17 Za tuto informaci a zapůjčení fotografie děkuje autorka článku dr. E. Kolářové.

18 KUTAL, A.: Průzkum umělecko-historických památek v okresích opavském a vítkovském. Slezský sborník, 
97, 1949, s. 378–379, s. 378: Ve sbírkách zámku na Hradci jsou čtyři gotické plastiky, jsou to však, zdá se, vesměs 
díla cizí provenience.

19 TÝŽ (ed.): Katalog slezského středověkého sochařství a malířství. Slezský sborník, 158, 1950, s. 313–321, 
cit. s. 314: Neobsahuje [katalog – pozn. aut.] tedy sochy a obrazy, jež se do Slezska dostaly v nedávné době (na 
př. koupí nebo darem do Slezského muzea nebo na zámek v Hradci u Opavy). 

20 SAMEK, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. Praha 1994, s. 547: …zlomek pův. nesoustavně shromaž-
ďované sbírky, obsahující středov. sochy a malby ze 14. a 15. stol. většinou něm. provenience…

21 ŠOPÁK, P.: c. d., s. 103 (o gotických plastikách jako předmětu sběratelství vedle současného umění), s. 252 
(o někdejším umístění Panny Marie v naději a Assumpty). Zde na frontispice reprodukce fotografie Arnošta 
Pustky z 20. prosince 1951 zachycující někdejší instalaci gotického umění ze sbírek Slezského zemského muzea 
v Opavě na zámku Hradci, kde je na levé straně mezi dalšími gotickými sochami instalována i námi sledovaná 
Pieta ze sbírek Lichnovských. 
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Pieta

Nejstarší z hradeckých gotických skulptur je téměř 
metr vysoká, polychromovaná Pieta – truchlící 
Panna Marie držící na klíně tělo mrtvého Krista.22 
Je také jediná z nich, která byla samostatně zmí-
něna v literatuře. Šlo ovšem opět jen o pouhé dvě 
drobné informace o tom, že v letech 1969–1970 
ji začal restaurovat Vladimír Terš.23

S velmi obecným datováním 
do druhé poloviny 14. století 
a také s širší německou pro-
veniencí, jak se uvádí v evi-
denčním listu Národního pa-
mátkového ústavu,24 nelze než 
souhlasit. Pokud se ovšem poku-
síme o zařazení plastiky do přesněj-
šího časového horizontu, musíme při-
hlédnout k obecnějšímu vývoji Piety 
ve střední a západní Evropě. Velmi 
zjednodušeně bychom pak mohli 
hradeckou Pietu považovat za jakýsi 
mezičlánek či přechod mezi vývojově 
starší tzv. mystickou Pietou a mladší 
Pietou krásnoslohovou. Sumární 
pojetí drapérie – velká, hmotná, de-
tailů prostá rouška Panny Marie 
s cípem přehozeným přes levé ra-
meno – a uzavřený celek odpovídají 
již době po polovině století. Tehdy 
také záměrně na odiv stavěná, až „krutá“ 
expresivita mystických Piet začala být 

22 Lipové dřevo, výška 91 cm; vzadu vydlabáno, stará, pravděpodobně původní, ale velice poškozená a odlupu-
jící se polychromie a zlacení; poškození: četné praskliny ve dřevě a mnoho drobných mechanických narušení, na 
několika místech tmeleno, odlámané trny trnové koruny, napadeno červotočem, restaurováno v letech 1969–
1978 (Vladimír Terš); všechny restaurátorské zprávy k hradeckým sochám jsou uloženy ve Spisovém archivu 
NPÚ, ú.o.p. Ostrava – Správě státního zámku Hradce.
23 DěDKOVÁ, L.: Seznam restaurátorských prací sledovaných KSPPOP v Ostravě v roce 1969. In: Sborník 
památkové péče v Severomoravském kraji, 1. Ostrava 1971, s. 155; TÁŽ: Seznam restaurátorských prací, sle-
dovaných KSPPOP v Ostravě v letech 1970–1972. Tamtéž, 2. Ostrava 1973, s. 123. Nevypadá, že by někdejší 
restaurátorský zásah, provedený před třiceti lety, přispěl k ochraně a adekvátnímu vyznění plastiky, přestože 
jeho autorovi trval celých 9 let! Z dnešního pohledu se zdá, že restaurátor použil poněkud „drastickou“ metodu 
při odstraňování nepůvodních přemaleb a dostal se v některých částech, patrně ne zcela chtěně, až na „dřeň“ 
plastiky, někde dokonce až pod podkladový nátěr. Snad takový zásah narušil ochrannou vrstvu plastiky, která 
teď dostatečně nekonzervuje a na některých místech se polychromie se v šupinách odlupuje. Další citlivé restau-
rování, nebo alespoň konzervování, by plastice prospělo nejen z hlediska ochrany před dalším rozkladem, ale 
také z hlediska estetického.
24 Evidenční list movité kulturní památky (NPÚ, ústřední pracoviště), staré inv. č. 17, Německo, 2. polovina 
14. století, Pieta, opraveno 5. 2. 1999 (jméno badatele neuvedeno).

Pieta, střední Porýní či Švábsko (?), 3. čtvrtina 
14. století, lipové dřevo, zámek Hradec nad Mora-

vicí. Foto Tomáš Knoflíček
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vytěsňována snahou o zachycení taktéž hluboké bolesti, nyní však vnitřní. Panna Marie 
zde již není tou „nevzhledně“ ztrápenou matkou, její tvář na první pohled působí mno-
hem vyrovnaněji. Na druhou stranu, detaily Kristova obličeje ještě neztratily jistou zhrub-
lost, typickou pro hlavy mystických Kristů. Jde především o výraznou vrásku ve tvaru 
písmene „V“ mezi očima či propadlé, vyzáblé tváře, srov. např. se starší mystickou Pietou 
z Coburku,25 ale především s Pietou z dominikánského kláštera v Chebu.26 Přes nápadnou 
útrpnost Kristova výrazu však již lze vycítit určité náznaky poklidného smíření. Ovšem 
Mariina komunikace s mrtvým synem stále ještě odkazuje k mystickým Pietám – způsob, 
jakým přidržuje Kristovo těžké a bezvládné tělo pravou paží, i to, jak k němu sklání svou 
hlavu, na rozdíl od raných krásnoslohových Piet, 
které svou tvář namnoze obracejí k divákovi.

Zastavme se nyní u drapérie, díky které snad bu-
deme moci zvažované časové zařazení snáz obhájit. 
Dlouhé trubkovité záhyby, typické pro první polovinu 
14. století (např. u již zmiňované Piety coburské), zde 
byly nahrazeny složitou a nesouměrnou skladbou 
konvex-konkávních měkce traktovaných prohlubní 
ve vysokém reliéfu, výrazně vykreslujících přede-
vším Mariinu pravou nohu a koleno, kterým podpírá 
Kristův bezvládný trup. Možná poněkud překvapivě 
může tato měkká modelace upomenout na zpraco-
vání spodních částí drapérie u tak známých skulptur, 
jako jsou postavy dvou trůnících panovníků, Karla IV. 
a jeho syna Václava VI., ze Staroměstské mostecké 
věže v Praze, které vznikly ve svatovítské parléřovské 
huti v době kolem roku 1380.27 Proto ani příliš nepře-
kvapí, že velmi blízkou paralelu k traktování drapérie 
nalezneme u jiné plastiky ze širšího parléřovského 
okruhu – u Panny Marie s dítětem ze třetí čtvrtiny 
14. století (dnes Suermondt-Ludwig Museum v Cá-
chách), která však byla dlouhou dobu považována 
za středorýnskou práci pozdního krásného slohu.28 
Stejným případem je pak další skulptura původem ze 
středního Porýní – Pieta z Geisenheimu, jejíž Pinde-
rem uváděné datování do počátku 15. století se také 
ukazuje jako nadále neudržitelné.29 Právě v této metr 

25 SIMSON, O. von: Propyläen Kunstgeschichte, 6: Das Mittelalter, 2: Das hohe Mittelalter. Frankfurt am Main – 
Berlin 1990, obr. 241, kolem 1330.
26 ŠEVČíKOVÁ, J.: Chebská gotická plastika. Cheb 1975, obr. 1–2, po 1350.
27 KOTRBOVÁ, A. M.: Sochařství. In: VOTOČEK, O. – SLAVíČEK, L. (eds.): Staré české umění : Sbírky Ná-
rodní galerie v Praze : Jiřský klášter. Praha 1988, s. 79–95, obr. 118–119.
28 LEGNER, A. – BAUMGARTEN, J.-H. (eds.): Parléřovské umění z Porýní. Praha 1983, s. 105–106, obr. 24, 
Rainer Palm v katalogovém heslu (kat. č. 48) velice přesvědčivě tuto starší hypotézu vyvrací a zasazuje plastiku 
do mnohem pravděpodobnějšího kontextu.
29 PINDER, P.: Die deutsche Plastik des fünfzehnten Jahrhunderts. München 1924, obr. 7, tehdy ve sbírce Skulp-
turengalerie ve Frankfurtu. Posunutí datace Piety do třetí čtvrtiny 14. století, tedy do období těsně před krásným 
slohem, se zdá být mnohem únosnější.
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Pieta z Geisenheimu, střední Porýní, 
3. čtvrtina 14. století, lipové dřevo, 
Frankfurt nad Mohanem, Skulptu-

rengalerie. Převzato z PINDER, W.: 
Die deutsche Plastik des fünfzehnten 
Jahrhunderts. München 1924, obr. 7
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vysoké soše z lipového dřeva nalézáme snad nejpřesvědčivější paralelu k hradecké Pietě. 
Shodu nalezneme nejen v celkovém rozvržení hmot a uzavřenosti objemu, ale především 
v nápadně měkké, „vlnivé“ modelaci, jak u drapérie tak u poněkud povšechně pojednaných 
tělesných partií. Postava Panny Marie v obou případech tvoří pevnou základnu pro „vysta-
vení“ poměrně subtilního, loutku upomínajícího Kristova těla. Obě plastiky jsou si blízké 
rovněž v detailech: nápadně se podobají zasmušilé tváře obou matek, štíhlé, „vysušené“ ob-
ličeje jejich mrtvých synů, stejně tak jako vůči ostatním částem těla naddimenzované ruce.30

K pojednání poněkud přísné, velice vážné tváře, ale i k měkkým vlnám ve zpracování 
roušky hradecké Piety nalezneme analogie také ve švábské plastice tohoto časového hori-

zontu – ať již jde o Pannu Marii s dítětem 
z jižního portálu chóru augsburského 
dómu z doby kolem 136031 či o sošnou 
(metr vysokou) trůnící Pannu Marii s Je-
žíškem ze švábského Rottweilu (kolem 
1370).32 Zdá se tedy, že se snad příliš ne-
spleteme, pokud vznik hradecké Piety 
budeme hledat v širším časovém roz-
mezí třetí čtvrtiny 14. století v oblasti 
středního Porýní, případně Švábska.

Panna Marie v naději

Další gotickou skulpturou ze starých 
hradeckých sbírek, zajímavou (kromě 
kvalitativního) především z hlediska 
ikonografického, je Panna Marie v na-
ději.33 Jako u jediné z celého drobného 
souboru se dochovala informace o jejím 
získání do sbírek.34 Podle někdejšího 
kastelána p. Motzka, zaměstnance pů-
vodních majitelů zámku, knížat Lich-
novských, byla plastika zakoupena 
v roce 1916 v Mnichově u antikváře 
Bern heimera.35

30 Nápadně velké ruce má také výše zmiňovaná parléřovská Panna Marie s dítětem (pozn. 27).
31 STANGE, A.: Deutsche Kunst um 1400 : Versuch einer Darstellung ihrer Form und ihres Wesens. München 
1923, obr. 3.
32 STÄHLE, W.: Holzbildwerke der Kunstsammlung Lorenzkapelle Rottweil : Katalog der Schausammlung. 
Rottweil 1977, obr. 16.
33 Lipové dřevo, výška 82 cm; vzadu vydlabáno, nepůvodní nátěr; poškození: ulomená špička nosu, odpadávají 
drobné kousky řezby (nad čelem, na roušce, na levé přední dolní části pláště), v břiše Panny Marie dnes zakrytý 
otvor, kde snad dříve byl reliéf s Ježíškem, četné svislé praskliny, napadeno červotočem, restaurováno v roce 
1958 (Vladimír Terš).
34 Evidenční list movité kulturní památky (NPÚ, ústřední pracoviště), staré inv. č. 3399, severoněmecký mistr, 
počátek 15. století, Panna Marie v naději, opraveno 5. 2. 1999 (jméno badatele neuvedeno). Zde je také uvedena 
informace o získání plastiky do sbírek.
35 Obchod významného starožitníka L. Bernheimera měl své sídlo na Lenbachplatz v centru Mnichova.

Mistr ze Seeonu: Panna Marie ze Seeonu, Chiem-
gau, cca 1435, lipové dřevo, Mnichov, Bayerisches 

Nationalmuseum. Foto Tomáš Knoflíček
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Na první pohled patrná gravidita, kterou zvýrazňuje 
přepásání šatu „na vysoko“, ale především názornost 
zakrytého oválného otvoru v břiše, určuje tuto plas-
tiku světice přesvědčivě jako Pannu Marii v naději. 
Především v německém bádání se kromě označení 
Maria in der Hoffnung užívá také latinský termín 
Maria gravida. Panna Marie v naději, toto dnes již 
poněkud archaicky znějící označení, je však v čes-
kých textech obecně zaužívané, proto i my u něj 
zůstáváme.

V našich sbírkách se do dnešní doby nedocho-
valo mnoho příkladů plastického zpodobení to-
hoto, od konce 14. století velmi oblíbeného iko-
nografického typu. K výjimkám patří dvě plastiky 
z pražské Národní galerie – stojící Panna Marie 
z filiálního kostela v Dubanech u Libochovic z let 
1400–1420 a o něco málo mladší sedící Panna 
Marie (kolem 1430) ze soukromé sbírky.36 Další 
sochu této ikonografie uchovává ve svých sbír-
kách Západočeské muzeum v Plzni – jde o stojící 
Pannu Marii, pocházející z obecní kaple v Žero-
vicích u Přeštic.37

Samostatné zobrazení Panny Marie v naději 
se jako tzv. Andachtsbild (devoční obraz) vydě-
lilo z narativního výjevu Navštívení – setkání 
sestřenic Alžběty, matky Jana Křtitele, a Panny 
Marie, obou v pokročilém stupni těhotenství. 
Tato scéna v christologických cyklech násle-
duje hned po Zvěstování. V případě hradecké 
sochy sedící Panny Marie není příliš pravdě-
podobné, že by pocházela z původně většího 
celku Navštívení – obě ženy zde bývají obvykle, 
až na výjimky, zachyceny vestoje,38 tak jako je 
tomu např. u reliéfu z vyřezávaných dveří kos-
tela v Irrsdorfu v Horních Rakousích.39

Často se v jejich lůně (či před ním; jindy také 
v prsou) objevují drobné postavičky ještě nenarozených dětí, buď samotné, nebo v medai-
lónech. Mohlo tomu snad tak být i v případě hradecké Panny Marie, neboť do současnosti 
se v jejím břiše dochoval zřetelný oválný otvor, později poněkud neforemně zakrytý.

36 KOTRBOVÁ, A. M.: c. d., obr. 138 a 143.
37 FAJT, J. (ed.): Gotika v západních Čechách (1230–1530), 3. Praha 1996, obr. 936–939, z doby kolem 1475–
1480.
38 KIRSCHBAUM, E. – BRAUNFELS, W. (eds.): Lexikon der christlichen Ikonographie, 2. Rom – Freiburg – 
Basel – Wien 1974, s. 232.
39 BRUCHER, G. (ed.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, 2: Gotik. München – London – New York 
2000, tab. č. 90, z let 1403–1406(?).

Panna Marie v naději, Bavorsko (?),  
30.– 40. léta 15. století, lipové dřevo, zámek 
Hradec nad Moravicí.  Foto Tomáš Knoflíček
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Při snaze o rozpoznání původu této zajímavé sochy se však nebudeme držet údajů uve-
dených v evidenčním listě,40 a spíše než na severu budeme hledat v jižních oblastech ně-
meckých zemí. Zde působil především ve 30. letech 15. století anonymní řezbář, pro nějž 
se vžilo označení Mistr ze Seeonu, podle původu jeho nejznámějšího díla – trůnící Panny 

Marie s dítětem z farního a klášterního kostela 
při klášteře benediktinek v Seeonu41 v Chiem-
gau v jihovýchodním Bavorsku.42

I přes současný, naprosto neuspokojivý 
stav43 hradecké Panny Marie nelze přehléd-
nout, že v základních rysech mají obě plastiky 
mnoho společného. Jde především o celkové 
rozvržení objemů s důrazem na nepřehlédnu-
telně naddimenzovanou hlavu s jemnou tváří 
a velice vysokým, okrouhlým čelem. Blízké je 
ještě zpracování roušky, přetažené z pravého 
ramena přes prsa a na levé straně splývající 
seshora v hustých trubicovitých skladech. Ve 
zpracování drapérie však rozpoznáváme dvě 
poměrně odlišná (i když dobově souběžná) po-
jetí: zatímco v případě Panny Marie ze Seeonu 
drapérie ve své podstatě ještě odpovídá dozní-
vajícím krásnoslohovým schématům, v trakto-
vání u hradecké skulptury nalézáme náznaky 
jistého rozvolnění, narušení krásnoslohové, 
téměř „dokonalé“ pravidelnosti. Struktura 
skladů látky se stává poněkud méně čitelnou, 
neobkresluje tělesné křivky postavy, jako tomu 
bylo u plastiky seeonské (kde pod šatem jsou 
jasně patrná kolena, což je typickým rysem se-
dících postav krásného slohu). Jsou zde určité 
náznaky změny, jakoby se drapérie „začínala 
ubírat svou vlastní cestou“, cestou k vlastní 
samostatnosti. Poněkud zjednodušeně by se 
dalo uvažovat o jakési velice rané fázi, před-
znamenávající nové pojetí pozdní gotiky, kde 
se drapérie stane zcela autonomní dekorativní 
jednotkou, nezávislou na postavě samotné.

40 Za autora je zde označen velice obecně severoněmecký mistr (pozn. 33).
41 MAYRHOFER, H. – MILLER, A. – HAHNL, A. (eds.): Maria : Licht im Mittelalter. Meisterwerke der Gotik. 
Leogang, 2003, obr. 6, kolem 1435. Bayerisches Nationalmuseum v Mnichově získalo tuto plastiku do svých 
sbírek v roce 1855.
42 Oblast kolem jezera Chiemsee. 
43 Skulptura Panny Marie v naději je z celého drobného souboru v nejhorším stavu. Také tuto plastiku restauro-
val (bohužel ale již téměř před 50 lety) Vladimír Terš, pravděpodobně za použití dnes poněkud nepřiměřených 
metod. Ponechaný nepůvodní nátěr plastiky je naprosto zvětralý, oprýskává ve velkých ploškách a prakticky vů-
bec nekonzervuje, nehledě na nepříznivý estetický dojem. Zde je alespoň základní záchranný zásah konzervátora 
zcela nutný, jinak hrozí ztráta celé, velice cenné plastiky.

Trůnící Panna Marie z Triftern u Pasova, 
Dolní Bavorsko, cca 1430, lipové dřevo, 
Mnichov, Bayerisches Nationalmuseum. 

Foto Tomáš Knoflíček
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Pokud se zaměříme na hledání dalších, typologicky příbuzných plastik, dovede nás naše 
pátrání vždy do jihoněmeckých oblastí, ať již jde trůnící Pannu Marii s knihou a dvěma 
anděly, pocházející z Triftern u Pasova,44 blížící se hradecké především v pojednání tváře, 
vlasů a roušky, či další dvě, poněkud mladší trůnící Panny Marie s dítětem ze sbírek v Ber-
líně45 a v Norimberku,46 příbuzné i zpracováním drapérie. Výše zmíněná srovnání nás jen 
utvrzují v tom, že hradecká Panna Marie byla pravděpodobně vytvořena v jihoněmeckých 
oblastech (Bavorsku) nejspíše ve 30. až 40. letech 15. století.

Sv. Anna Samatřetí

Třetí gotická socha z hradecké sbírky – sv. Anna Samatřetí47 – se do dnešní doby docho-
vala bohužel v torzálním stavu, který kromě ikonografického čtení znesnadňuje i její es-
tetické vnímání. Správně bychom zde měli mluvit pouze o sv. Anně, protože k naplnění 

44 MÜLLER, T.: Alte Bairische Bildhauer : Vom Erminoldmeister bis Hans Leinberger. München 1950, obr. 68, 
kolem 1430. Mnichovské Bayerisches Nationalmuseum ji získalo do svých sbírek v roce 1914.
45 DEMMLER, T.: Die Bildwerke in Holz, Stein und Ton : Grossplastik. Berlin – Leipzig 1930, obr. 5874, kolem 
1430–1440, pochází z Bavorska či Salzburgu; dnes Staatliche Museen v Berlíně.
46 JOSEPHI, W.: Kataloge des Germanischen Nationalmuseums : Die Werke plastischer Kunst. Nürnberg 1910, 
obr. 232, v katalogu uvedeno velmi povšechně 1. polovina 15. století, pochází ze Švábska (?); dnes Germani-
sches Nationalmuseum v Norimberku.
47 Lipové dřevo, výška 44 cm; torzo, vzadu rovné (částečně opracováno), stará (původní?) polychromie a zla-
cení, na hrudi a lůně sv. Anny zbytky tlačeného a zlaceného ornamentu; poškození: chybí obě ruce s Pannou 
Marií a Ježíškem, odlomena spodní část a v pravé části plastiky velká vertikální trhlina (výřez), částečně tmeleno, 
napadeno červotočem, restaurováno v roce 1978 (Dagmar Schwarzová).

Panna Marie v naději, Bavorsko (?), 30.–40. léta 15. století, lipové dřevo, zámek Hradec nad 
Moravicí. Dobová fotografie zachycující původní umístění sochy na krbové římse v bytě kněžny 

Lichnovské na zámku Chuchelná. Foto soukromý archiv dr. E. Kolářové



186 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2012/2

podstaty ikonografického schématu sv. Anny 
Samétřetí, devočního obrazu, poukazujícího 
na událost Neposkvrněného početí Panny 
Marie, zde scházejí (byly odlomeny) dvě 
postavy – Panna Marie a Ježíšek.48

V evidenčním listě49 jako autora uvá-
dějí německého mistra z konce 15. sto-
letí. Tato datace je ale příliš pozdní, 
protože plastika vykazuje ještě zřejmou 
svázanost s principy krásného slohu. Pře-
devším sklady ve formě trubic na cípech 
roušky či na šatu, splývajícím přes koleno, 
a také měkké mísovité záhyby v klíně se 
odvolávají k doznívajícímu krásnému slohu. Ov-
šem obličej, kde již není ani stopy po idealizaci, 
a částečně také poněkud schematické přepásání 

48 VORLOVÁ, H.: Svatá Anna Samatřetí v gotické plastice českých zemí : Soupis a ikonografie. Diplomová práce, 
Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2002, zvl. s. 13–15.

49 Evidenční list movité kulturní památky (NPÚ, ústřední pracoviště), staré inv. č. 3398, německý mistr, konec 
15. století, sv. Anna, opraveno 5. 2. 1999 (jméno badatele neuvedeno). 

Sv. Anna Samatřetí, Tyrolsko, kolem 
1410–1420, borovicové dřevo, soukromá 

sbírka, Převzato z MAYRHOFER, H. – 
MILLER, A. – HAHNL, A. (Hg.): Maria : 

Licht im Mittelalter : Meisterwerke der 
Gotik. Leogang 2003, obr. 84

Sv. Anna Samatřetí (torzo bez Panny 
Marie a Ježíška), Bavorsko či Tyrolsko 

(?), 30.–40. léta 15. století, lipové dřevo, 
zámek Hradec nad Moravicí. Foto 

Tomáš Knoflíček
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„na vysoko“ směřují k pozdějším formám. 
Z hlediska časového zařazení se ukazuje 
zajímavé srovnání, především v pojednání 
drapérie, s torzální plastikou trůnící Panny 
Marie z obce Weistropp u Míšně, datovanou 
do doby kolem 1440.50

Nabízejí se dvě možnosti, jak mohla hra-
decká sv.  Anna před poničením vypadat. 
Buď jako velmi rozšířený typ sedící matróny 
s dětmi v náručí – tzv. typ atributivní,51 kde 
obě drobné dětské postavičky v podstatě tvoří 
pouhé atributy světice. Pouze pro představu, 
tomuto typu (ve sledovaném časovém ob-
dobí) odpovídá např. plastika sedící sv. Anny 
Samétřetí původem z minoritského kostela 
v Jindřichově Hradci.52 Druhou možností 
je v první polovině 15. století ještě velmi ne-
obvyklý typ realistický, kde je Panna Marie 
stejně velká jako Anna a obě sedí vedle sebe 
na lavici, s Ježíškem mezi sebou.53 Velice čas-
ným a neobvyklým příkladem tohoto typu 
(pokud se týče do současnosti dochovaného 
fondu) je pozdně krásnoslohové sousoší, 
pocházející z Tyrolska.54 Právě v tomto sou-
soší nalézáme také dosud nejbližší stylovou 
paralelu k hradecké plastice, přestože díky 
zpracování drapérie ve formě hustěji skláda-
ných úzkých trubic jej můžeme považovat za 
její poněkud starší předstupeň. V traktování 
drapérie pak vyčteme časovou souvztažnost 
spíše s již zmíněnou „ikonickou“ plastikou 
vlivného Mistra ze Seeonu z doby kolem 1435.55 Předpokládáme, že torzální plastika 
sv. Anny z Hradce také mohla vzniknout v šíře pojatém jihoněmeckém okruhu (Bavorsku 
či Tyrolsku?) právě v horizontu 30. až 40. let 15. století.

50 HENTSCHEL, W.: Denkmale sächsischer Kunst : Die Verluste des zweiten Weltkrieges. Berlin 1973, tab. XX, 
obr. 48, plastika bohužel dnes již neexistuje, byla zničena za 2. světové války.
51 VORLOVÁ, H.: c. d., zvl. s. 32–35, 37–40, zde podrobné vysvětlení všech ikonografických podtypů spolu 
s uvedením příkladů gotické plastiky z českých zemí i Evropy. 
52 Tamtéž, obr. 27, kolem 1430, Jindřichův Hradec, muzeum.
53 Tamtéž, zvl. s. 35–36, 44–49, tento typ se velice rozšířil v pozdní gotice, a stal se natolik oblíbeným, že téměř 
zastínil starší, souběžně přetrvávající typy.
54 MAYRHOFER, H. – MILLER, A. – HAHNL, A. (eds.): c. d., obr. 84, kolem 1410–1420, ze soukromé sbírky. 
Toto sousoší, vzhledem k tomu, že je ze soukromé sbírky a bylo poprvé publikováno až v roce 2003, je zajímavým 
dokladem realistického schématu ve velmi rané době, dosud se za dobu jeho zformování považovala 60. léta 
15. století. 
55 Tamtéž, obr. 6.

Trůnící Panna Marie z Weistropp u Míšně, 
cca 1440, dřevo, zničeno. Převzato z HENT-
SCHEL, W.: Denkmale sächsischer Kunst : 

Die Verluste des zweiten Weltkrieges. Berlin 
1973, obr. 48
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Assumpta

Poslední ze soch je z celého souboru nejmladší. Jde 
o korunovanou Pannu Marii s dítětem,56 stojící na 
srpku měsíce – v pozdním středověku velice rozšířený 
ikonografický typ obecně označovaný jako Assumpta 
(Panna Marie Nanebevzatá). V evidenčním listě je 

uvedena jako slezská práce z doby kolem 1510.57

S touto atribucí znovu nelze souhlasit, hledání 
možných analogií nás zavádí spíše do oblastí Švábska 

či pod švábským vlivem. Na první pohled jsou pa-
trné některé madoniny „obecné švábské“ rysy, pře-
devším tvar obličejových partií – mandlovitě zešik-

mené „ploché“ oči, velmi drobná ústa a vystupující 
okrouhlá brada s náznakem podbradku.

Přímo v našich sbírkách nalezneme podobně vý-
razně švábsky orientovanou Assumptu, se kterou 
hradecká socha vykazuje zřejmé formální souvis-
losti. Jde o středovou skulpturu z oltáře pocháze-
jícího z kostela Narození Panny Marie ve Velharti-
cích.58 Díky tomuto dochovanému oltářnímu celku 

si můžeme utvořit představu o tom, jak mohla být 
hradecká Assumpta také kdysi adjustována.59 Obě 

plastiky jsou si blízké celkovým provedením Mariina 
i Ježíškova obličeje (stejně výrazný protiklad mezi 
velkou oválnou tváří a drobnými, v ploše obličeje 
jakoby se ztrácejícími vnějšími smyslovými čidly) 

a rukou. Příbuzný je rovněž minuciózní způsob zpra-
cování drapérie. Ostře prolamovaný plášť, přehozený 

56 Dřevo, výška 142 cm; vzadu vydlabáno, polychromie; poškození: 
polychromie částečně sedřená (především na Ježíškových rukou), 
vertikální prasklina vespodu přední části pláště (zatmelená), čás-
tečně odlámána koruna Panny Marie, chybí malíček levé Ježíškovy 
nohy, napadeno červotočem, restaurováno v letech 1978–1979 
(Dagmar Schwarzová). 
57 Evidenční list movité kulturní památky (NPÚ, ústřední pracovi-
ště), staré inv. č. 3433, Slezsko, kol. 1510, Panna Marie s dítětem, na 
půlměsíci, opraveno 5. 2. 1999 (jméno badatele neuvedeno).
58 Kotrbová (pozn. 26), obr. 156, kolem roku 1500, Národní galerie 
v Praze, získáno v roce 1949. Ve starším bádání byl oltář tradičně 
označován jako velhartická archa.

59 O tom, že byla koncipována pouze pro čelní pohled, svědčí vy-
dlabání její zadní strany. Další srovnání nabízí rovněž Assumpta 
doprovázená čtyřmi andělíčky z křídlového oltáře také původem ze 
Švábska, kolem roku 1500, Germanisches Nationalmuseum v No-
rimberku, foto: archiv autorky.

r Assumpta, Švábsko (?), cca 1500, dřevo, zámek Hradec 
nad Moravicí. Foto Tomáš Knoflíček 
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přes pravou ruku Panny Marie a splývající v dia-
gonále k její levé noze (a na druhé straně tvořící 
mísu obkružující Ježíškovo tělíčko) stejně vý-
razně kontrastuje s jemně vykrouženou partií 
Mariina lůna. Podobně vyznívá také samotný 
Ježíšek s poněkud „neforemně“ protaženým 
trupem a levou nožkou šroubovitě vytočenou 
dopředu.

Formálním předobrazem, kvalitativně ovšem 
na mnohem vyšší úrovni, nebo jakýmsi ide-
álním vzorem pro obě Assumpty – hradeckou 
i velhartickou – by pak mohla být jedna z nej-
známějších Assumpt ulmského sochaře Michela 
Erharta – střední figura z hlavního oltáře z kláš-
terního kostela v Blaubeuren, datovaného do let 
1493–1494.60 Také zde v základních rysech platí 
všechna výše vyjmenovaná srovnání – pojed-
nání obličejů (mandlové oči, úzký nos, vystouplá 
brada), dlouhých a velice štíhlých prstů na ru-
kou, a v neposlední řadě traktování drapérie. 
Snad nebudeme příliš daleko od pravdy, pokud 
za oblast původu Assumpty z Hradce označíme 
Švábsko (případně švábsky orientované pro-
středí) v době kolem roku 1500.

V  V  V

I kdybychom připustili možnost, že se gotické 
plastiky do současné zámecké koncepce příliš 
nehodí, z výše uvedených závěrů (a nejen stylové 
analýzy) jednoznačně vyplývá, že patří k nej-
cennějším exponátům pocházejícím ze starých 
zámeckých sbírek a jako takové by jistě měly 
být znovu zakomponovány do interiérů zámku; 
alespoň k úvaze se nabízí místnost domácí kaple, 
kde je umístění jedné ze soch (Assumpty) ar-
chivně doložené.

Dalším, a bohužel neoddiskutovatelným 
problémem ale zůstává skutečnost, že sochy již 
urgentně vyžadují odborný restaurátorský zá-
sah. Možná i to bylo důvodem, který vedl tvůrce instalace k tomu, aby na ně nebylo příliš 
poukazováno. Pak je takový postup legitimní a nelze proti němu fakticky nic namítat.61 

60 REINHARDT, B. – ROLLER, S. (eds.): Michel Erhart & Jörg Syrlin d. Ä. Spätgotik in Ulm. Stuttgart 2002, 
obr. 88.
61 O možnosti zahájení restaurátorských prací autorka tohoto článku hovořila se zainteresovanými pracovníky 
NPÚ, a minimálně v případě nejvíce poškozené plastiky – Panny Marie v naději, by se snad jednání o jejím re-
staurování mohlo urychlit. 

Michel Erhart: Assumpta (střední figura 
hlavního oltáře), 1493-4, dřevo, Blau-

beuren, klášterní kostel. Převzato z REIN-
HARDT, B. – ROLLER, S. (Hg.): Michel 
Erhart & Jörg Syrlin d. Ä. : Spätgotik in 

Ulm. Stuttgart 2002, obr. 88
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Nezbývá než doufat, že po alespoň nejnutnějším restaurátorském zásahu (konzervaci) se 
všechny sochy navrátí zpátky do expozice a stanou se její důstojnou součástí.

Zusammenfassung

Die gotischen Skulpturen aus der Sammlungen Lichnnowsky auf dem Schloss in Grätz 
Hana Vorlová

Viele Mitglieder des Fürstengeschlechtes Lichnowsky, die letzten Inhaber des Schlosses in Grätz, wur-
den gerühmt als Mäzene und Organisatoren des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens und sie 
unterhielten Kontakte zu berühmten Komponisten und Schriftstellern oder hatten sogar eigene lite-
rarische Ambitionen. Auf ihre Sammleraktivitäten wurde aber bislang nicht ausführlich eingegangen. 
Unter der Herrschaft zweier bedeutender Mitglieder des Fürstenhauses wurden zu Ende des 19. und 
an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert mehrere Schlossinventare erstellt – der erste Mitglied 
dieses Geschlechtes, der für die Inventarisierung der umfangreichen Sammlungen sorgte, war Karel 
Maria, der fünfte Fürst von Lichnowsky (1819–1901). Seine Tätigkeit setzte sein Nachfolger Karel 
Max, der sechste Fürst von Lichnowsky (1860–1928) fort und mit ihm auch seine gebildete Gemah-
lin Mechtilde Christiane, geborene Gräfin Arco-Zinneberg (1879–1958), die auch als Malerin und 
Schriftstellerin tätig war. Beide waren begeisterte Sammler. In diesem Text setzt sich der Verfasser 
mit einem ausgewählten kleinen Segment der reichen Sammlungen der Fürsten von Lichnowsky auf 
dem Schloss in Grätz auseinander: nämlich mit vier gotischen Plastiken. Da es sich um nachgewiese-
ne Importe nach Schlesien handelt, blieben sie bislang außerhalb des Forschungsinteresses. Die ältes-
te Skulptur stellt eine Pieta aus dem dritten Viertel des 14. Jahrhunderts dar, die entweder aus dem 
Mittelrheingebiet oder aus Schwaben stammt. Zwei weitere Stücke, die Statue der Heiligen Maria 
in der Hoffnung und der Heiligen Anna Selbstdritt dürften in Süddeutschland im 15. Jahrhundert 
entstanden sein. Das jüngste Stück dieser Kollektion stellt eine schwäbisch orientierte Assumpta, die 
um das Jahr 1500 entstanden ist.

MATERIÁLY


