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ROČNÍK XXX /  2014 /  č.  1

naleZení neZvěstného cyklu lunetových oBraZů  
s výjevy Ze žIvota sv. augustIna v kostele  
sv. tomáše v praZe

hANA ČERNÁ

Informace o nalezení souboru lunetových obrazů s výjevy ze života sv. Augustina, díle malíře Jiřího Matěje Nettla (1660–1747) z roku 1699. 
Cyklus 31 obrazů, který pochází původně z kláštera bosých augustiniánů ve Lnářích a je v dosavadní literatuře považován za nezvěstný, byl 
nově identifikován v ambitu a na empoře klášterního kostela sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Práce dále předkládá základní ikonografic-
kou analýzu souboru a zasazuje jej do kontextu lunetových obrazových cyklů s legendou sv. Augustina z přelomu 17./18. století. 

ThE DISCOvERy OF ThE MISSING CyCLE OF LUNETTE PAINTINGS wITh SCENES FROM ThE LIFE OF ST. AUGUSTINE IN ChURChE OF 
ST. ThOMAS IN PRAGUE

Information on the discovery of a set of lunette paintings with scenes from the life of St. Augustine, the work of painter Jiří Matěj Nettl 
(1660–1747) from 1699. The cycle of 31 paintings, which originally came from the monastery of the Discalced Augustinians in Lnáře and 
is considered missing in existing literature, was recently identified in the cloister and the monastery church of St. Thomas in Prague‘s 
Malá Strana. The work also presents a basic iconographic analysis of the set and places it into the context of painting cycles with the 
legend of St. Augustine from the turn of the 17th/18th century. 
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v roce 2013 byl v průběhu zpracovávání soupisu mobiliáře kostela sv. Tomáše nově nalezen 
lunetový cyklus s výjevy ze života sv. Augustina.1 U souboru 31 obrazů, z nichž 29 kusů je 
v současnosti umístěno na empoře a v ambitu kláštera augustiniánů poustevníků (obutých) 
v Praze na Malé Straně, bylo nově zjištěno, že pochází původně z kláštera bosých augustini-
ánů ve Lnářích. Po zrušení lnářského konventu v roce 1950 byly malby deponovány na faře 
v Českém Brodě.2 v 90. letech 20. století byly převezeny do kláštera augustiniánů poustevníků 
v Praze na Malé Straně.3

Základním dílem, které uvádí údaje o lunetovém cyklu, je monografie o lnářské osadě Aloise  
MaJera (1923, 56–58). Majer se věnoval detailně výčtu všech obrazů, jejich námětům a donáto-
rům. Na základě jeho údajů bylo možné výjevy spolehlivě identifikovat. v recentní literatuře byl 
soubor uveden v knize Milana M. bubna (2007, 133) s odkazem na donátory jednotlivých obrazů, 
zmínila se o něm ve své diplomové práci Anna rozlivková (2009, 4) a v monografii o obrazových 
cyklech v jižních Čechách se mu věnovala Ludmila ourodová Hronková (2011, 163). v obou po-
sledně zmíněných pracích je však soubor považován za nezvěstný (rozlivková 2009, 4; ourodová 
Hronková 2011, 163). 

vznik cyklu souvisí s dostavbou kláštera bosých augustiniánů ve Lnářích. Konventní budo-
vy dal vystavět na své náklady Tomáš Zacheus hrabě Černín z Chudenic. Byly dokončeny 
k roku 1693.4 Soubor dal zhotovit 6. převor konventu P. vitalis od sv. Kiliana v roce 1699.5 
Údaj o datování potvrzuje i vročení četných pláten k roku 1699. Cyklus 27 obrazů byl původ-
ně situován v přízemí ambitu lnářského kláštera.6 Pro ambit v patře zhotovil malíř Jiří Matěj 
Nettl 24 obrazů z cyklu Umučení Páně.7 Soubor vyjevuje legendu o sv. Augustinovi od počát-
ku jeho zázračného obrácení v zahradě až po jeho vybrané zázraky po smrti. Čtyři doplňující 
malby, znázorňující Pokušení Krista na poušti, sv. Jana Křtitele, sv. Jeronýma a sv. Pavla

1 Soupis mobiliáře v kostele sv. Tomáše probíhá od roku 2013 v rámci plnění agendy Integrovaného systému ochrany 
movitého kulturního dědictví (ISO) v Praze.

2 skřivánek 2009, 3. K tématu dějin kláštera ve 20. století viz František Skřivánek <http://www.pllnare.cz/historie_klastera.
htm> (staženo 28. 1. 2014).

3 Ústní sdělení P. Juana Provecho, OSA (2014).
4 K tomu viz MaJer (1923, 36, 54); vlček/soMMer/foltýn (1997, 351); buben (2007, 133). šMilauerová (2011, 55, 78) zároveň 

cituje pramennou zprávu o tomto údaji.
5 skřivánek (2009, 3) uvádí vznik pláten v letech 1696–1699, MaJer (1923, 56) cituje rok 1699.
6 Tuto skutečnost dosvědčuje MaJer (1923, 56), který uvádí plátna „na dolejších chodbách klášterních“.
7 K tomu sine (1943, 327); MelicHarová PanocHová (2006, 539); MaJer (1923, 62–63).


