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3. Úvod 

Kostel Zvěstování Panny Marie [1], součást komplexu bývalého 

dominikánského kláštera, lze díky jeho kulturně historické 

hodnotě bezesporu označit za nejvýznamnější památku města 

Šumperka. Přes tento fakt však nebyla doposud zpracována 

monografická publikace pojednávající o stavebně historickém 

vývoji budovy a jejím vnitřním vybavení a zařazující kostel do 

širšího kontextu umělecké kultury střední a severní Moravy. 

Cílem této mé práce je podat ucelený obraz jak o 

historickém, tak i současném stavu této hodnotné památky. I 

když počátky kostela Zvěstování Panny Marie spadají do konce 

13. století1, nejpatrnější je dodnes zachovalá novověká 

přestavba dokončená v roce 16882 v barokním slohu. Obsahem 

jednotlivých kapitol se ve své práci zaměřím na rozbor 

exteriéru, interiéru a mobiliáře kostela. Podat přesný popis 

vývoje stavby by nebylo možné bez kapitoly věnované začlenění 

celého komplexu dominikánského kláštera do historického pozadí 

událostí ve městě Šumperku, které velmi výrazně utvářely 

dnešní podobu kostela. 

V základech se opírám o odborné články publikované 

především ve vlastivědném sborníku Severní Morava a o články 

určené pro širokou veřejnost ze společenského měsíčníku 

Kulturní život Šumperka. Při architektonickém rozboru památky 

jsem především vycházela z textů PhDr. Leoše Mlčáka, vedoucího 

výzkumu v této lokalitě. Pomůckami při popisu mobiliáře 

kostela mi byly především restaurátorské zprávy uložené na 

oddělení státní památkové péče Městského úřadu Šumperk a dále 

samostatné články PhDr. Mileny Filipové věnující se 

nejvýznamnějším příkladům interiérové výzdoby. 
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4. Počátky města Šumperka a založení dominikánského 

kláštera 

 

4.1. Město Šumperk 

V přesném určení nejstarších dějin města panují dodnes 

značné nesrovnalosti. Důvodem pro založení města byla 

nejpravděpodobněji dobrá lokalita pro těžbu drahých kovů. Díky 

této činnosti Šumperk velmi rychle ekonomicky rostl. 

Dle teorie platné po celá staletí bylo město založeno 

Zdeňkem z Ralska, jenž spravoval osadu v místě dnešního 

Šumperka na konci 12. století.3 Tento fakt se opírá o tvrzení 

Bartoloměje Paprockého z Glogol a Paprocké Woly, které vydal 

roku 1593 v Olomouci ve svém klíčovém díle Zrcadlo slavného 

Markrabství Moravského. Dále tuto teorii posouvá moravský 

topograf František Josef Schwoy4, který povýšení dřívější osady 

na město připisuje synům Zdeňka z Ralska - Hugovi a 

Jaroslavovi z Valdštejna a z Ralska. Ti dle něj také v první 

třetině 13. století založili dominikánský klášter, po brzkém 

zániku pak znovu obnovený v roce 1293 biskupem Janem Holým 

z rodu Valdštejnů.  

Další hypotézu objasňující nejstarší dějiny města vyslovil 

historik Franz Harrer.5 Svou spíše nedůvěryhodnou teorii 

zakládá na zápiscích Johanna Wacha, písaře městského cechu 

tkalcovského, který roku 1771 na základě středověkého 

českobudějovického extraktu uvádí: „…roku 1224 svatý Dominik 

poslal bratry Hyacinta a Česlava s řeholníky Heřmanem (Němcem) 

a Jindřichem (Moravanem), aby zakládali dominikánské kláštery. 

Ti pak založili takové ve Freisachu v Branibořích, v Šumperku 

a ve Varšavě.“6 Podle této zprávy by tak šumperský klášter byl 

vůbec prvním sídlem dominikánské komunity na Moravě. Tato 

teorie má však několik sporných bodů. Prvně to, že sv. Dominik 

byl v udaném roce 1224 již po smrti (zakladatel řádu zemřel 

roku 12217). Dále si spisovatel Wach zaměnil Friesack v 
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Braniborsku s místem, kde dominikánský klášter skutečně stál, 

Freisachem v Korutansku.8 I přes tyto nesrovnalosti Franz 

Harrer svou hypotézu dále rozvinul tvrzením, že klášter byl 

skutečně založen roku 1224 ve velmi dobře opevněném městě 

(vzniklém z osady Kunzendorf nejpozději roku 1220), které však 

bylo poměrně zdevastováno během bojů Přemysla Otakara ІІ. a 

Václava (syny Přemysla Otakara І.). Brzy po rozboření bylo 

město spolu s klášterem znovu obnoveno, a to Janem Holým 

z Valdštejna v době episkopátu Bruna ze Schauenberka. 

Na Harrera navázal český historik Jan Březina9, který 

připouští možnost, že by jméno města bylo odvozeno od 

olomouckého biskupa Bruna ze Schauenberka. Zároveň přikládá 

svou teorii, ve které byl Šumperk (jedna z nejstarších 

německých osad) založen během první třetiny 13. století jako 

trh v bludovském podhradí. Březina jako první poukazuje na 

zmínku o Jenčovi ze Šumberka z roku 1281.  

Roli Bruna ze Schauenberku ve vzniku pojmenování města 

zcela odmítl Karl Berger a nově předložil  zmínku z roku 1341 

o klerikovi Henzlínovi, který se podepisoval De Pulchro Monte, 

tedy z Krásné Hory, ze Schönbergu. Berger také dokázal, že na 

konci 13. století byl dominikánský klášter teprve 

v počátcích.10 

Prozatím nejdůležitější poznatky přinesl do diskuze o založení 

města moravský historik Ladislav Hosák. Klade důraz na podobu 

půdorysu středověkého města, který je pravidelný, 

s pravoúhlými ulicemi v přesném šachovnicovém uspořádání. 

Tento typ uspořádání poukazuje na založení města na zeleném 

drnu (v dané lokalitě se nevyskytovalo dřívější osídlení) 

v období pokročilého urbanismu po polovině 13. století.11 Hosák 

předkládá další nález spojený s osobou Jenče ze Šumberka a 

ohraničující dobu vzniku města na ante quem 1281: „Upozorním 

tu však poprvé na věc, která souvislost se Šumperkem jasně 

prokazuje. Jenčovým erbovním znamením byl jelení roh jako do 

kruhu svinutý a – ejhle! – původním znamením města Šumperka 
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byl jelení paroh o šesti růžcích.“12 Dále byla nalezena tzv. 

šilperská listina z roku 1271, v níž je dokumentován šumperský 

rychtář Fridrich se svým bratrem Konrádem (Kunzem). Hosák tedy 

pokládá otázku, zda nebyli bratři lokátory města.13 Nebylo 

tradicí, aby se nově vzniklé město jmenovalo po svém 

lokátorovi, zato však jeho jméno často nesla kolonizační 

vesnice založená společně s městem. Je tak tomu i v případě 

Šumperka: v jeho těsné blízkosti stávala osada Kunzendorf 

potvrzující Kunze, bratra Fridricha, v listině z roku 1278. 

Ves ležela mimo městské hradby (v šumperském půdorysu nejsou 

patrné známky staršího sídliště) a vznikla současně s lokací 

města na zeleném drnu.  

Podle Hosáka bychom si měli uvědomit ještě další 

okolnosti. Z šilperské listiny lze zjistit jiný pomocný údaj, 

a to ten, že: „ v polovině 13. století bylo okolí Šumperka 

v rukou rodu Hrabišových ze Švábenic, který držel 1269 hrad 

Úsov, tedy, že území náleželo k panství úsovskému. Roku 1276 

byl však Úsov v rukou královských. Se zbožím úsovským se tedy 

v této době cosi stalo a patrně v souvislosti s tím došlo 

k oddělení území na Desné, které již tehdy nabyl uvedený 

Jeneč, a ovšem i ke stavbě hrádku Šumperku.“14 Na základě 

těchto důkazů můžeme vznik města předpokládat v rozmezí let 

1269 až 1276. 

Nejstarším dochovaným písemným zdrojem informujícím o 

dějinách města je šumperská kronika ze 17. století. V ní se 

lze dočíst, že jméno zakladatele města je neznámé, stejně jako 

datum založení, ale že tu bratr krále Václava ІІ. nechal roku 

1293 postavit dominikánský klášter, z čehož lze usoudit, že 

město bylo založeno před tímto datem.15  

 

4.2. Klášter 

Kolem založení samotného dominikánského kláštera je 

situace poněkud jasnější, i když ani zde nemáme k dispozici 
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přesnou dataci, jelikož fundační listina se nedochovala. Anebo 

v první instanci ani nevznikla, poněvadž řád bratří kazatelů 

nemohl vlastnit žádný pozemkový majetek. Fundační dokumenty 

tedy často nebylo třeba ani vystavovat.16 Podle klášterní 

tradice vznikl komplex roku 1293 za vyšehradského probošta a 

pozdějšího olomouckého biskupa Jana Holého. Tento údaj 

podporuje i zmínka v řádové kronice z roku 1698 uchované 

v Moravském zemském archivu. Zde se nachází zlomek latinského 

textu staršího než pamětní kniha sama. Z textu můžeme zjistit: 

„Léta Páně 1293 byl tento dům založen panem Janem, bratrem 

krále Václava dobrého, proboštem vyšehradského kostela k slávě 

Neposkvrněné Marie, matky našeho pána Ježíše Krista. Prosí 

Boha za něj“.17  

Skutečně prvotní písemná zmínka o šumperském klášteře 

pochází z ledna roku 1297, kdy král Václav ponouká olomouckým 

dominikánkám u sv. Kateřiny vesnici Kožušany, která předtím 

patřila právě Janu Holému18 a ze které jim uděluje odevzdávat 

polovinu důchodů19 klášteru v Šumperku. Celkově tuto finanční a 

naturální podporu každoročně tvořilo: „Pět a půl hřiven 

stříbra na ošacení a stanovené dávky pšenice, žita, ječmene a 

hrachu.“20  

Podle dominikánské tradice byl klášter situován 

v jihovýchodní části města při obvodu hradeb v blízkosti 

městské tvrze, v místě s nejvyšším stupněm ochrany.21 Zde nová 

komunita dominikánů založila řádový dům, kostel, hřbitov i 

zahradu. Dané místo bylo však osídleno již před příchodem 

řádu, a to měšťanským obyvatelstvem.22 O průběhu stavby či 

charakteru středověkých budov nemáme k dispozici žádné 

dochované písemné materiály. Z rozboru zdiva je patrné, že 

nejprve bylo zbudováno kněžiště kostela s protáhlým pětibokým 

závěrem, které bylo původně zaklenuto valenou lomenou klenbou 

s žebry. Tehdejší klenutí bylo zhruba o dva metry vyšší než 

stávající klenba barokní. Hlavní loď byla bez klenutí buď 

plochostropá, nebo otevřená do krovu. Prohloubení prostoru 
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kostela se zde dosáhlo zajímavým architektonickým řešením, kdy 

je hlavní loď oproti presbytáři mírně osově vykloněna k jižní 

straně kostela. Tento typ longitudinální stavby s prostornou 

hlavní lodí nejlépe odpovídal potřebám řádu a jeho orientaci 

na kazatelskou činnost.23 

Struktura zdiva, v tomto případě lomového, a zbytky 

nadokenních lomených oblouků prozrazují, že kostel byl 

dokončen v první třetině 14. století.24  

Tento fakt dále potvrzuje Březinova citace z římského 

archívu řádu, že byla do kláštera přenesena velmi vzácná 

relikvie – danou relikvií byla krví nasáklá hostie, objevená 

ve vsi Losiny neznámým šlechticem Oldřichem a poté přenesená 

roku 1325 do kláštera. Zde byla uchována sto let, než byla 

v době husitských válek ztracena.25  

Podle řádových pravidel dominikánů neměl kostel věž. 

Náležely k němu dva vchody: pro širokou veřejnost v severním 

bočním průčelí, pro příslušníky kláštera v jižní lodi při 

vítězném oblouku. 

Z budov kláštera se dochovalo také zdivo suterénních prostor 

jižního křídla konventu, které je strukturně podobné lomovému 

zdivu klášterního kostela. Tyto nálezy ovšem neumožňují 

důkladnější rekonstrukci původních konventních gotických 

stavení, která byla v průběhu trvání kláštera zcela zničena 

požáry a následnými přestavbami.  
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5. Šumperk a dominikánský klášter za válek husitských 

Datum napadení Šumperka husity je kladeno historikem 

Březinou do roku 1425, neboť se při tomto datování obrací na 

římský pramen. Z jiných dochovaných pramenů lze však zjistit, 

že město muselo být husity obsazeno již v roce předchozím, což 

se dovídáme z pera olomouckého písaře Václava z Jihlavy: 

„Krátce před 12. únorem 1425 se obrátil anonym na olomouckou 

městskou radu, aby zprostředkovala jeho přestoupení k straně 

Albrechtově; slíbil, že zato bude usilovat, aby husitům byla 

odňata města Jevíčko a Šumperk.“26 

Je již známo, že tímto anonymem byl Hašek Ostrovský 

z Valdštejna, bratr tehdejšího držitele Šumperka Beneše 

z Valdštejna. Obsazení města lze posunout už na podzim roku 

1424 s odvoláním na soudobou šumperskou knihu, kde se dále 

uvádí, že obsazení Šumperka nebyla samostatná bojová akce, ale 

že šlo o záležitost důležitějšího rázu, kdy byl obsazen také 

Bouzov. 

Husitské držení města a okolí netrvalo dlouho, předchozí 

držitel Beneš z Valdštejna se vrátil k moci v roce 1431 a už o 

rok později se do města opět vrátil řád dominikánů.27 
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6. Stavební vývoj klášterního komplexu do barokní 

přestavby 

I když poškození kostela během husitských válečných let 

bylo značné, největší ránu pro prvotní gotickou stavbu 

znamenal požár z roku 1513, po kterém však byl kostel znovu 

renovován v pozdně gotickém slohu za značného finančního 

přispění majitele šumperského panství Petra I. ze Žerotína. 

Během roku 1553 byli dominikáni ze Šumperka vyhnáni Přemyslem 

I. ze Žerotína a budova kostela se dostala do rukou 

šumperských luteránů a byly zde slouženy protestantské 

bohoslužby. V tomto období bylo provedeno pouze pár 

architektonických úprav v podobě přistavění renesanční věže se 

zvonicí k severozápadní zdi a zbudování zpěváckých tribun při 

vnitřním obvodu zdi. Jako hypotéza je uváděno šnekovité 

schodiště, které pravděpodobně vedlo k tribunám zvnějšku.28 

Dále byl kostel v pozdní fázi renesance doplněn o prostory v 

severní části presbyteria, které byly ve třech polích 

zaklenuty klenbami s hřebínkovitým křížením. Samotný klášter 

se do doby, než se po bělohorských událostech dominikáni do 

Šumperka nelehkou cestou znovu vrátili, stal pro potřeby města 

hospodářským areálem k přechovávání soli a kožešin.29 

První změnou po návratu řádu do města ve dvacátých letech 

17. století bylo odstranění luteránských zpěváckých tribun a 

jejich nahrazení dvoupatrovým kůrem, přístupným zvnitřku 

kostela, který je dochován dodnes. Schodiště kůru bylo 

zbudováno v síle zdi věže, v té době ještě stojící. Po 

skončení třicetileté války proběhlo v kostele několik dalších 

přestaveb důležitého charakteru, i přes nesnadnou finanční 

situaci řádu. Především bylo nově zaklenuto jak původní 

gotické kněžiště, tak kostel celý. V presbyteriu byly podpůrné 

klenební články odstraněny, okenní otvory byly zaklenuty níže 

a nová klenební čela byla vložena do záklenků gotických oken. 

Tento krok znamenal značné snížení původní výšky kněžiště. Po 
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této úpravě nenesla presbyterní část kostela žádné 

charakteristické znaky konkrétního slohu. Dále byla ke 

kostelní severní straně přistavěna kaple s venkovním 

schodištěm.30 Kromě stavebních úprav byl kostel také nově 

dekorován freskami s mariánským cyklem.31 Slibně započatou 

přestavbu tohoto období však velmi dramaticky ukončil rozsáhlý 

požár, který vypukl 7. května 166932 a během jehož trvání byla 

zničena převážná část města včetně kláštera a klášterního 

kostela.  
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7. Barokní přestavba a následný stavební vývoj 

 

7.1. Klášter 

Ještě téhož roku řád bratří kazatelů přistoupil pod 

vedením opata Hyacinta Missenia k obnově poničených budov, 

tentokrát již skutečně v barokním stylu. Výsledný vzhled 

celého komplexu po barokní renovaci, která byla realizována za 

značného finančního přispění majitele panství Karla 

z Lichtenštejna, je patrný na nejstarší městské vedutě z první 

třetiny 18. století.  

Z konventních budov bylo ze stavebně historického hlediska 

pro klášter nejdůležitější jižní křídlo, které bylo v patře o 

jeden a v přízemí o dva trakty rozšířeno. Obě tato rozšíření 

byla zakončena pultovou střechou. V patře se nacházel sálový 

prostor. V západní části tohoto křídla se dále nacházel řádový 

refektář s rizalitem, ve kterém byl situován plochostropý 

letní refektář. Vysunutí tohoto prostoru ze základního 

půdorysu kláštera znamenalo praktickou výhodu delšího a 

intenzivnějšího využití denního světla, zároveň byl letní 

refektář propojen s hlavním sálem jižního křídla. Aby rizalit 

refektáře hmotně a kompozičně vyrovnal závěr klášterního 

kostela, byla jeho koncepce pojata zvláště dekorativně 

s předsunutým průčelím členěným lizénami a masivní korunní 

římsou s profilací, která nesla mohutný trojúhelníkový štít.33  

Zbývající dvě dvoutraktová konventní křídla, severní a 

západní, byla podstatně nižší. Spojovací nároží těchto dvou 

křídel bylo zakončeno věží na polygonálním půdorysu. Po 

vnitřním obvodu konventních křídel se nacházel ambit [2] 

zaklenutý hřebínkovitými křížovými klenbami, který byl do 

rajské zahrady otevřen řadami arkád34 [3]. Vnější fasády 

konventu byly pouze jemně dekorovány lizénovými rámy.35 

Díky aktivní stavební činnosti a stále se lepšícímu 

finančnímu zázemí se počet šumperských řádových bratří během 

této doby a dále v 18. století rozrostl na dvojnásobek a 
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dominikánský klášter zastával pozici velmi významného 

městského věřitele.36  

Rokem 1784 byl klášter dle dekretu z roku 1781 zrušen, 

klášterní kostel plnil funkci filiálního kostela. Do finální 

přestavby na kasárny plnil bývalý klášter řadu funkcí, 

například v něm byla přechodně umístěna Klapperothova 

manufaktura na výrobu trippu a manšestru37, či zde svá 

představení prezentovala Občanská divadelní společnost poté, 

co se v roce 1788 novým majitelem budov kláštera stalo město 

Šumperk.  

V závěru 18. století byly klášterní budovy poměrně 

radikálně přestavěny na vojenské kasárny. Konvent byl vyvýšen 

o jedno patro, v jižním a východním křídle byly zřízeny byty. 

V sálovém prostoru jižního křídla bylo nové patro zaklenuto 

pruskými klenbami. Zcela nově byla zbudována klasicistní 

přístavba k východní části severního křídla kláštera. Tato 

úprava vedla k likvidaci dvou polí ambitu a k znemožnění 

průchodu v chodbě prvního patra.38  

K ukončení provozu kasáren došlo v polovině 19. století, 

prostory bývalého kláštera pak hostily různé typy škol, 

například odbornou školu tkalcovskou. Kromě vzdělávacích 

institucí zde krátkodobě sídlil městský archív, knihovna, 

koncem století zde byly dokonce umístěny sbírky Antonína 

Höniga, základ pozdějšího městského muzea.   

V současné době jsou budovy sídlem Střední zdravotnické 

školy Šumperk. 

 

7.2. Kostel 

Koncepčně odpovídá architektonické pojetí jednolodnímu 

kostelu s pětibokým závěrem [4], ke kterému bylo v přízemí pod 

okny v polovině 18. století přistavěno půlválcové zakončení 

[5]. K hlavní lodi a kněžišti na severní straně přiléhají dvě 

kaple, na straně jižní sakristie a klášterní ambit.  
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Hlavní loď je zaklenuta valenou klenbou s lunetovými 

výsečemi [6], do kterých jsou prolomena podlouhlá oblouková 

okna. Členění stropu klenebními pasy a výsečemi je zdůrazněno 

výmalbou. Tlaky čtyř klenebních polí jsou svedeny do desíti 

vtažených pilířů, jedná se tedy o poměrně raný příklad barokní 

haly se vtaženými pilíři. Obvodové zdivo hlavní lodi a 

kněžiště však plně využívá původního gotického zdění.  

Prostor prvního a druhého travé odděluje dvoupatrový kůr s 

varhanami39 členěný do třech křížově zaklenutých polí [7]. I 

zde jsou menší klenby neseny vtaženými pilíři. 

Pilíře s jednoduchými horizontálně členěnými hlavicemi nesou 

hlavní římsu, která obíhá po celém obvodu zdiva hlavní lodi. V 

nikách mezi jednotlivými pilíři jsou kromě výklenků druhého 

travé umístěny oltáře. Prostor hlavní lodi a presbyteria je 

vymezen vítězným obloukem v podobě mohutného klenebního pasu a 

pilířů.  

Dvě klenební pole presbyteria jsou klenuta křížovou klenbou, 

pětiboký závěr je klenut klenbou paprsčitou, jejíž tlaky jsou 

svedeny do vnějších odstupňovaných opěráků. K jižní zdi 

presbyteria přiléhá čtvercová, křížově klenutá sakristie, 

k severní zdi poměrně prostorná kaple sv. Jana Nepomuckého. Na 

počátku 18. století byla pod podlahou kněžiště zřízena 

pohřební krypta řádových bratří zděná cihlami. Mohutné pilíře 

nesou valenou klenbu. Původně se do pohřebních prostor 

vstupovalo pouze po žebříku, v novodobé historii byly k těmto 

účelům přidány schody40. K pohřbívání v kostele nesloužila 

pouze krypta, nýbrž několik hrobů bylo objeveno i pod podlahou 

hlavní lodi. Za pozornost stojí nálezy nebožtíků s poměrně 

zachovalými botami na nohou a milodary v podobě devocionálie 

madony s dítětem a růžence.41 

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla do své dnešní podoby 

definitivně dostavena v polovině 18. století, kdy k původní 

obdélné kapli s pultovou střechou byl přistavěn segmentový 



18 

 

závěr zaklenutý konchou. Ve dvou polích kaple je opět uplatněn 

typ valené klenby s lunetovými výsečemi.  

K severní zdi hlavní lodi byla během 2. poloviny 16. 

století, v době nepřítomnosti dominikánů ve městě, přistavěna 

úzká podélná kaple o třech polích pozdně renesanční hřebínkové 

křížové klenby42. Dnes se tato kaple nazývá „Česká“. Při úrovni 

dvoupatrového kůru hlavní lodi byl zde zřízen menší, 

jednopatrový kůr zakončený kuželkovou balustrádou. Nosné 

oblouky kůru jsou v jednom poli opatřeny klasicistní mříží, ve 

druhém bylo při rekonstrukci objektu zřízeno sanitární 

zařízení. Fresková výzdoba se v této kapli uplatňuje pouze 

v okenních špaletách, které jsou zdobeny rokají a navazují tak 

na rokokovou výzdobu kaple sv. Jana Nepomuckého.  

Zatímco tvář barokní konventu byla po josefínských reformách 

značně narušena, v klášterním kostele větší stavební úpravy 

tohoto období naštěstí realizovány nebyly. Dostavba byla 

provedena pouze při hlavním vstupu do kostela, kde vznikla 

dvoupatrová předsíň na obdélném půdorysu, v patře upravená na 

funkci zvonice43 s mansardovou střechou.  

Vnější plášť kaplí je omítnut kombinací bílé a zinkově žluté 

omítky. Kontrastní barvou jsou zvýrazněny dekorativní prvky 

jako jednoduché profilované ostění oken, lizény. Za povšimnutí 

stojí suprafenestry segmentových oken kaple sv. Jana 

Nepomuckého, jejichž vlnění spadá spíše do radikálního baroku 

[8].  

Omítnutí hlavní lodi a presbytáře je čistě bílé, bez 

jakéhokoliv dekoru. Pouze v klasicistním přístavku hlavního 

vstupu jsou stlačená a oválná okna zdobena taktéž bíle 

omítnutým ostěním. Přízemí hlavního vstupu je zdůrazněno 

bosáží, v jejímž středu se nachází vstupní portál. Masivní 

vyřezávané dveře tvaru lomeného oblouku jsou ohraničeny 

kamenným profilovaným ostěním stejného tvaru. Vstupní dveře s 

ostěním jsou ohraničeny edikulou – pilíře nesoucí překlad 

v podobě lomené římsy. Ta je ve spodní části zdobena 
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kapénkami. Nad dveřmi můžeme číst nápis: „SACRUM BEATAE MARIAE 

VIRGINIS“ (věnováno/zasvěceno Panně Marii) [9].  
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8. Interiér kostela 

 

8.1. Hlavní loď 

 

8.1.1. Obraz Zvěstování Panny Marie 

Závěsný obraz Zvěstování Panny Marie se nachází v první 

nice epištolní strany hlavní lodi kostela [10]. Toto umístění 

obrazu zřejmě není originální. Do doby, než byl nový hlavní 

oltář ve 40. letech 18. století osazen Zahnerovými sochami, 

byl obraz součástí oltářní výzdoby. Otázka autorství či datace 

obrazu je stále nezodpovězena a k určení těchto údajů 

nepřispělo ani restaurování díla v roce 2008. 

Přesné určení díla znemožňuje především fakt, že původní 

malba nepokrývá celou plochu plátna. K přenesení výřezu malby 

na nové plátno došlo nejpravděpodobněji v roce 1859, kdy 

restaurování tehdy velmi poškozeného obrazu provedl malíř 

Karel Brachtel. Ten také původní malbu Zvěstování na novém 

plátně doplnil o neutrální tmavé pozadí.44  

Scéna Zvěstování je zde podána poměrně dynamicky. K Panně 

Marii klečící v levém dolním rohu obrazu přistupuje Archanděl 

Gabriel nesoucí v levé ruce liliový květ, pravou ruku pozvedá 

k pozdravu. Šroubovitě stočená figura Archanděla Gabriela 

celému výjevu dominuje. Svrchu je dvojice osvětlována září 

obklopující holubici Ducha svatého. V levém horním rohu vše 

sleduje skupinka andělů v oblacích.  

Prozatímní rozbor kompozice obrazu vedl ke třem hlavním 

teoriím objasňujícím původ díla.  

Pro nejstarší možnou dataci je třeba si povšimnout 

manýristického pojetí kompozice. Protáhlé údy, dynamický 

rozvrh zobrazených osob, vychýlená osa těl, nepravý kánon 

poměru hlav k tělům. Všechny tyto znaky se shodují s typickými 

prvky manýristického malířství. Pokud by se v případě 

šumperského obrazu skutečně jednalo o manýristického autora, 

pak poškození, kvůli kterému jej Brachtel o dvě století 
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později restauroval, mohlo být způsobeno rozsáhlým požárem, 

který postihl kostel, klášter i celé město roku 1669. 

Pokud se zaměříme na rozvržení kompozice a dynamiku 

postav, naskýtá se nám jistá podobnost s významným barokním 

malířem J. Wickartem, který je autorem maleb v kostele Panny 

Marie Sněžné v Olomouci. Co se týče porovnání použitých barev 

jak u figur, tak u pozadí, nemůžeme bohužel vyvodit jakýkoliv 

závěr, jelikož z původní malby se dochovala jen část. 

V případě této smělé domněnky by bylo možné obraz datovat do 

20. let 18. století. 

V neposlední řadě je dílo hypoteticky připisováno 

moravskému malíři M. L. Willmanovi. Obraz byl tak 

pravděpodobně pořízen v době návratu řádu do kláštera po 

třicetileté válce a (stejně jako v prvním případě) byl poničen 

požárem 1669. 

Ani jedna z těchto hypotéz však není byť z části potvrzena 

a definitivní určení obrazu tak může být zcela odlišné.45  

 

8.1.2. Oltář sv. Dominika 

Boční oltář sv. Dominika [11] jakožto hlavního světce 

klášterního kostela patří do skupiny raně barokních oltářů 

pořízených do interiéru v 80. letech 17. století.46 Tyto oltáře 

stylově tvoří trojici, k níž dále patří oltáře sv. Barbory a 

sv. Máří Magdaleny.47 Oltáře jsou dřevěné a povrchově upravené 

štafírováním. Oltář zasvěcený sv. Dominikovi je však jako 

jediný z této skupiny restaurován.48 

Oltář se nachází ve výklenku na epištolní straně hlavní lodi, 

v blízkosti kazatelny. Architektonická koncepce oltáře je 

doplněna o čtyři oltářní obrazy a pětici soch ve vrchní části.  

Celkové pojetí oltáře sv. Dominika (stejně tak oltářů sv. 

Máří Magdaleny a sv. Barbory) je možno zařadit do kontextu 

klasicizujícího proudu moravské barokní architektury. Pouze u 

tohoto oltáře byla potvrzena datace, a to při restaurátorském 
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zásahu v 90. letech 20. století, kdy byl odstraněním 

pozdějších přemaleb na patce pravého pilastru objeven nápis: 

„1681, DEN 19 DECEMBER“ (1681, 19. prosince).49  

Vlastní sloupková architektura oltáře je zhotovena ze 

dřeva s temperovanou polychromií, v původním provedení černou 

s mírným šedým mramorováním, zlacenými dekoracemi a 

postříbřenými sloupy. Před restaurátorskými pracemi tuto 

původní podobu zakrývaly dvě přemalby z 18. a 19. století, 

které se ve větší či menší míře podařilo odstranit a původní 

polychromii se zlacením tak obnovit, nebo alespoň 

zrekonstruovat do původního stavu. Spodní část oltáře tvoří 

menza s antependiem v podobě obrazu s tématem Panna Maria 

předává růženec sv. Dominikovi [12]. Tato velmi důležitá část 

legendy o životě světce, kdy se mu kolem roku 120350 zjevila 

Panna Maria a předávajíc mu Svatý růženec, vnukla mu také 

způsob růžencové modlitby, je zde vymalována rukou uničovského 

malíře Ignáce Oderlického.51 Stalo se tak nejpravděpodobněji 

v polovině 70. let 18. století, kdy dominikánský řád povolal 

Oderlického k freskové výzdobě kněžiště a kaple zasvěcené sv. 

Janu Nepomukovi. Obraz je zasazen do obdélníkového 

profilovaného rámu s pozlacenými okraji. Scéna se sv. 

Dominikem a Pannou Marií se odehrává v listnatém lese 

s průhledem na otevřenou krajinu v pravém zadním plánu obrazu. 

Kompozičně je obraz sestaven z horizontálních a diagonálních 

linií, které zároveň s tepelným kontrastem volených barev 

budují prostor. Oderlický zde uplatnil pro něj typickou jemnou 

tonalitu s důrazem na malebnost díla. Dominantu scény tvoří 

Panna Maria jako korunovaná královna nebes vznášející se 

v oblakovém nimbu za doprovodu dvou andílků. Oděna je 

v typický dlouhý šat jemné červené barvy a svrchní modrý plášť 

lehce přehozený přes levé rameno a spočívající na pravém 

koleni. V mírném podřepu předává sv. Dominikovi zlatý růženec. 

Ten jej v pokleku s gestem pokory a očekávání přijímá, oděn 
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v dominikánský řeholní šat se spodní bílou klerikou a svrchním 

černým pláštěm. 

Mezi postamenty oltářních sloupů se nachází menší obraz 

sv. Filomény [13], vytvořený v roce 1840 malířem Edmundem 

Schindlerem.52 Sv. Filoména, dívka patřící do početného zástupu 

tzv. svatých dětí53, je zde zpodobněna z profilu, v okamžiku 

těsně po smrti, obléknuta v šlechtické roucho mariánských 

barev a obklopena skupinou atributů, které tvoří kříž, kotva, 

nůž, liliová ratolest a stříbrný kalich. Ústřední diagonální 

linii dívky s korunkou a svatozáří spočívající v polo sedu na 

purpurových polštářích pak doplňuje jednolité pozadí v šedých 

tónech. Kompozice je vsazena do ozdobného dřevěného rámu. 

Mezi oltářním sloupovím je umístěn hlavní oltářní obraz – 

portrét sv. Dominika [14]. Malba šumperského umělce Antona 

Gersche z roku 1819 zachycuje světce v řádovém rouchu tvořeném 

albou a svrchním černým pláštěm. Sv. Dominik je doprovázen 

řadou charakteristických atributů. V levé ruce třímá hůl 

(získanou od sv. Petra), v pravé ruce drží knihu (obdrženou od 

sv. Pavla)54 a spolu s ní i liliovou ratolest.55 U nohou jej 

doprovází pes s hořící pochodní v tlamě, která symbolizuje 

Dominikovo budoucí poslání, poslání pochodně církve, která 

zažehává víru. Elegantně a jemně pojatý sv. Dominik je 

zachycen na poměrně dynamicky ubíhající cestě lemované 

listovím a palmovým porostem. Cesta se v pozadí stáčí kolem 

opevněné církevní stavby, z níž je viditelný pouze polygonální 

závěr s jehlancovitou střechou a přední vertikální věž na 

čtvercovém půdorysu. Sv. Dominik je shora osvícen šesticípou 

hvězdou v oblačné kupě, která opět odkazuje na světlo církve, 

které sv. Dominik představuje.56  

Sloupoví oltáře je tvořeno čtveřicí sloupů a dvěma 

pilastry na bocích. Dříky zde nasedají na pozlacené patky, 

tento spoj je zdoben dekory stylizovanými do tvarů korun. Dále 

jsou zvýrazněny entazi a zdobeny tordovanou kanelurou s 

vroubkováním. Kanelura vnitřní dvojice sloupů je dále doplněna 
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o zdobné lístky. Dříky jsou ukončeny hlavicemi korintského 

řádu, na něž nasedá kladí a segmentový prolomený štít. Do něj 

je vložen oltářní nástavec, který v menší míře kopíruje 

architektonickou kompozici hlavní části oltáře. I zde sloupy 

s korintskými hlavicemi nesou prolomený štít, ten má ovšem 

podobu klasického trojúhelníku. Dříky vnějších sloupů 

oltářního nástavce jsou šroubovitě stáčeny a bez kanelování, 

v jednotlivých zákrutech zdobeny zlacenými pnoucími se stonky 

s květy.  

Architektura nástavce rámuje čtvrtý oltářní obraz 

zobrazující Pannu Marii s Ježíškem, typ madony milostné, ke 

které se dítě vroucně tiskne. Oba mají svatozáře tvořené 

hvězdami. Kompozice je ve spodní části doplněna o prosebný 

text: „Heilige Maria, bitte Gott, dass er uns hilft in jeder 

Noth“ (Svatá Mario, pros boha, aby nám pomohl v každé nouzi). 

Obraz, pocházející ze štětce malíře Karla Brachtela ml., byl 

vytvořen roku 1878.  

Celkově je malířská výzdoba podstatně mladší než jeho 

architektura. Tento fakt přispívá k domněnkám, že původní 

zasvěcení mohlo být jiné57 a po určitou dobu mohl tento oltář 

plnit také úlohu oltáře hlavního. Jelikož byl hlavní oltář 

zhotoven až v roce 1725, je možné tuto hypotézu pokládat za 

pravděpodobnou.   

Sochařskou výzdobu tvoří pětice dřevěných polychromovaných 

soch ve vrcholu oltáře [15]. Sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha 

jsou situovány ve vrcholu segmentového štítu, vrchní 

trojúhelníkový štít zdobí trojice soch sv. Jana Nepomuckého, 

sv. Rozálie a sv. Karla Boromejského. Sochy jsou pojaty 

poměrně dynamicky, což se neodráží pouze v kontrapostu, ale 

také v bohatém jemném drapování a gestech jednotlivých světců. 

Každá ze soch poukazuje na svůj určující atribut. 
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8.1.3.  Kazatelna 

Jednou z bezesporu nejkvalitnějších interiérových památek 

je kazatelna umístěná na epištolní straně lodi kostela při 

vítězném oblouku [16]. Polychromované řezbářské dílo 

z lipového dřeva s náročně koncipovanou výzdobou je datováno 

k roku 1684.58 

S hlavní lodí je barokní kazatelna spojena dřevěným 

schodištěm s poprsní v empírovém stylu přidanou v 19. století 

(původně byla kazatelna přístupna pouze z klášterního ambitu). 

Stylová odlišnost těchto dvou prvků je na první pohled patrná. 

Schodiště se napojuje na polygonální ambonu, jejíž bohatě 

zalamovaná římsa působí dojmem konkávního prohnutí.  

Polygonální členění ambony [17] je dále zvýrazněno 

nárožními sloupy a pilastry, vždy seskupenými do trojice 

v podobě představeného sloupu a zadní dvojice pilastrů. Dříky 

jsou entazované, avšak bez kanelur, povrchově upraveny stejně 

jako veškerá architektura kazatelny do efektu mramorování. 

Jednotlivá pole ambony jsou vykládána deskovými obrazy 

s portréty církevních otců – sv. Jeronýma, sv. Řehoře, sv. 

Ambrože a sv. Augustina. Jednotlivé velmi čistě, jasně až 

geometricky podané kompozice jsou vsazeny do oválných hladkých 

rámů. Podle nálezu stop přiklížených a následně odejmutých 

pilastrů s profilovanými římsami je evidentní, že původní 

výzdoba polí ambony byla odlišná. Čtveřice obrazů byla na 

místo dodána v roce 1893 při celkové renovaci interiéru.59 

Řečniště kazatelny je neseno mohutnou konzolou 

jehlancovitého tvaru s bohatým dekorem. Stěny konzoly jsou 

reliéfně členěny poprsími atributů evangelistů, každý 

z atributů nese rozloženou knihu s popisným textem: 

„Evangelium JESU CHRISTI nach der Beschreibung des Teils 

Matthei/ Johannis/ Marci/ Luca“ (Evangelium Ježíše Krista dle 

popisu Matouše/ Jana/ Marka/ Lukáše) [18]. Jednotlivé atributy 

nasedají na reliéfní ukončení podoby lávovité hmoty. Hrany 
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konzoly jsou zdobeny listovou rozvilinou a svedeny do 

zakončení s vegetabilním dekorem a čabrakou.  

Hlavní části kazatelny (ambonu a stříšku řečniště) 

propojuje deštění členěné útvary ohraničenými vroubkovanými 

lištami. Střed deštění je vybaven deskovým obrazem sv. 

Dominika při kázání, v řádovém rouchu a s pozvednutou pravou 

paží. 

Poměrně přísně geometricky komponovaná ambona kontrastuje 

s honosnou zdobností stříšky kazatelny [19]. Základní členění 

kupolovitého tělesa na hexagonálním půdorysu je tvořeno pěti 

zlacenými listovými pletenci, tvořícími rohy jehlanu a 

dynamicky stoupajícími k styčnému bodu, na jehož vrcholu stojí 

na soklu podoby korintské hlavice socha Spravedlnosti. 

Jednotlivá pole stříšky jsou vyplněna postříbřeným mřížovím 

tvaru rostlinných úponků. Tato mřížoví tvoří podpěru pro 

trojici andílků s umístěných na podélných soklech na hlavní 

římse. Každý z malých andělů přidržuje nápisovou kartuši. 

Stejně jako všechny popisné kartuše či mluvící pásky v 

interiéru, jsou i tyto kartuše psány švabachem. Kartuše levého 

anděla se jako jediná liší svou podobou. Zde se nejedná o 

klasické pojetí kartuše jako zdobného orámování, nýbrž o 

formulování do podoby knihy. Vzhledem se tak kartuše přímo 

vztahuje k nápisu ve svém středu, který zní: „Deren Namen 

Feynd in dem Buch Des Lebens“ (ti, jejichž jména jsou v knize 

života60). V kartuši anděla prostředního stojí napsáno: „Seelig 

die Gottes Wort hören und bewahren“ (Blažení, kdo slyší Boží 

slovo a uchovají jej61). Z dlaně sošky je patrné, že ve své 

pravé ruce držel anděl původně atribut, velmi pravděpodobně se 

taktéž vztahující k obsahu nápisu na kartuši. Podoba atributu 

ovšem není známa.62 Trojici andílků doplňuje pravý anděl 

s kartuší, na níž stojí psáno: „Wer sündigen wird, will ich 

aus meinem Buch löschen“ (Kdo zhřeší, vymažu jej ze své 

knihy63). Význam textu je navíc podpořen atributem v podobě 

houby, který andílek drží pozvednut ve své pravé ruce. Přes 
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bohatě zalamovanou římsu s okřídlenými hlavami andělů na 

nárožích je střecha zespodu stupňovitě prohloubena. Ve středu 

je skryta holubice Ducha svatého v paprsčité svatozáři.  

 

8.1.4. Oltář sv. Vincence 

Dvojice pozdně barokních oltářů sv. Vincence a sv. Kříže 

byla do interiéru kostela pořízena v závěru 40. let 18. 

století. Oltář sv. Vincence je umístěn na evangelijní straně 

kostela při vítězném oblouku a polohou tvoří protějšek 

kazatelny.  

Architektura oltáře sv. Vincence [20] je tvořena menzou 

tvaru sarkofágu, hlavní sloupovou částí a nástavcem vrcholícím 

rokajovými konzolami nesoucími sochu troubícího anděla. Sloupy 

středové části mají jednoduché profilované patky, hladké dříky 

(pouze povrchové mramorování je šroubovitě stáčeno) a 

zakončeny jsou korintskými hlavicemi nesoucími zalamované 

kladí s hlavní římsou. Prostor mezi mírně představenými 

krajními sloupy je vyplněn sochařskou kompozicí a oltářním 

obrazem. Jelikož je oltář sv. Vincence Ferrarského umístěn 

v rohu, je celý oltář konkávně prohnut. Nástavec v menším 

měřítku kopíruje koncepci části středové, sloupy jsou zde 

nahrazeny pilastry a hlavní římsa, nesoucí konzoly a sochu 

anděla, je ukončena čabrakou. Oltář nebyl doposud restaurován, 

jeho povrch nese šedý nátěr z renovace proběhlé v 19. století. 

Tato povrchová úprava výrazně potlačuje dojem z umělecké 

hodnoty díla.  

Sochařská výzdoba je poměrně bohatá. Střed hlavní části 

oltáře je vyplněn kompozicí andělů nesoucích portrét sv. 

Vincence Ferrarského a oblačného rámu [21]. Zatímco andílci 

jsou pojatí tradičním barokním způsobem s buclatými 

proporcemi, dospělý anděl zleva přidržující obraz vykazuje 

klasicistní polohu. Tělo anděla je velmi štíhlé a značně 

realistické. Pravý andílek nese plátno či šátek s textem 
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začínající slovy: „Vincentius Ferrerius“ (Vincenc Ferrarský) a 

potvrzující tak zasvěcení oltáře. 

Sochařská výzdoba oltářního nástavce sestává z centrální 

sošky Ježíška v knížecím oděvu s pravou rukou pozvednutou 

v otevřeném žehnání stojícího na monogramu IHS. Obklopen je 

paprsčitou svatozáří s oblaky a hlavami andělíčků. Ježíšek je 

zároveň adorován dvojicí malých andělů na krajích hlavní 

římsy, kteří klečí na oblacích a volutových soklech. Anděl ve 

vrcholu oltáře troubí fanfáry ze stříbřené trubky, v pravé 

ruce přidržuje mohutný svitek.  

Malířskou výzdobu oltáře zastupuje pětice obrazů. Obraz 

tvořící antependium oltářní menzy nese námět ze života 

Kristova – Vzkříšení Lazara [22]. Výjev zachycuje Krista 

v doprovodu dvou učedníků, jak gestem pravé ruky probouzí 

Lazara zpět k životu. Ten opouští svůj hrob a hledí směrem na 

Krista. Vše se odehrává v krajině s městem Betánie v levém 

plánu.  

Trojice obrazů nad menzou zobrazuje scény ze života Panny 

Marie – ústřední Výchova Panny Marie, pravé Narození Páně a 

levé Uvedení Páně do chrámu [23]. Obzvláště působívá je 

komorní kompozice Výchovy. Panna Maria v dětském věku se 

sklání nad knihou, z níž se učí za asistence sv. Anny. 

Z postoje a výrazu sv. Anny by se však dalo vyčíst, že si již 

nepřeje ve výuce pokračovat a zavírá knihu, zatímco Panna 

Maria se s horlivým gestem snaží zachytit poslední řádky. 

Z trojúhelníkové kompozice vymalované jemným rukopisem na 

tmavém pozadí skvěle vyzařuje intimita domácí scény.  

Hlavním oltářním obrazem je portrét sv. Vincence 

z Ferrary. Temnosvitná kompozice rámovaná zlacenou kartuší 

zobrazuje světce v dominikánském řádovém rouchu při 

kontemplaci, u nohou jej doprovází malý anděl. Levá ruka sv. 

Vincence spočívá na knize, zatímco pravá ruka ukazuje na 

Trůnícího Krista v oblačné mandorle při horním okraji kartuše. 

Ke Kristu také směřuje světcův pohled. 
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8.1.5. Oltář sv. Kříže 

Oltář sv. Kříže [24] byl do interiéru kostela přidán ve 

stejné době jako oltář sv. Vincence, tedy před polovinou 18. 

století. Vzhled obou oltářů je však v zásadě odlišný. Oltář 

sv. Kříže je svou koncepcí poměrně novátorský. Klasická 

sloupková architektura je zde úplně potlačena, základní tvar 

určuje pouze nika hlavní lodi, do které je oltář při 

evangelijní straně situován. Nad klenutím niky zdobí oltář 

kartuše s listovým dekorem nesoucí prosebný text: „Jesus 

Christus, unser Erlöser und Seeligmacher, sey gelobt in 

Ewigkeit, Amen“ (Ježíši Kriste, náš zachránce a spasiteli, buď 

pochválen na věčnosti, Amen). 

Unikátní je oltář také díky spojení malířské a sochařské 

výzdoby, která zde vyobrazuje Kalvárii. Jejím středobodem je 

mohutný krucifix, jehož podstavec je stylizovaný do podoby 

svatostánku, po jehož stranách stojí monstrance. Dle 

tradičního ikonografického schématu stojí u paty kříže také 

Panna Maria (po Kristově levici) a sv. Jan Evangelista (po 

Kristově pravici). Obě postavy s paprsčitou svatozáří jsou 

zahaleny do bohatě drapovaného pláště. Z hlavic pilastrů 

vnitřních stěn niky shlíží na oltář andělé nesoucí nápisové 

pásky. 

Pozadí Kalvárie je tvořeno krajinou s Jeruzalémem, 

deskovým obrazem vytvořeným Franzem Helwigem.  

Oltář sv. Kříže byl restaurován v roce 2008. Původní menza 

byla nahrazena novotvarem odpovídajícím stylovým požadavkům 

díla.64 

 

8.2. Kněžiště 

 

8.2.1. Oltář sv. Barbory 

Raně barokní oltář pravé strany kněžiště tvoří pomyslnou 

trojici s oltáři sv. Dominika a sv. Máří Magdaleny. Trojice 
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byla do interiéru pořízena v 80. letech 17. století. Oltáře 

Sv. Barbory a sv. Máří Magdaleny spolu tvoří protilehlou 

dvojici. Architektonická koncepce a provedení oltářů je téměř 

totožné, z čehož se vyvozuje stejné autorství, a tedy i datace 

vzniku.65 Výrazně tyto dva oltáře odlišuje nález zjištěný při 

průzkumu památky z roku 2010. Architektuře oltáře sv. Barbory 

zcela chybí základní podkladová barva. Vzniká zde tak řada 

dosud nezodpovězených otázek týkajících se důvodu vynechání 

tohoto kroku. Příčin absence základní povrchové úpravy může 

být několik, ať už zvolení levnějšího postupu při realizaci 

zakázky, či pozdější poškození oltáře při velkém požáru roku 

1669. V neposlední řadě oltář nemusel být autorem v době svého 

vzniku dokončen a při pozdějším polychromování mohla být 

podkladová vrstva z časových důvodů vynechána. 

Klasicizující barokní pojetí architektury zdůrazňuje 

především vertikalita a geometrie jednotlivých prvků [25]. 

Zároveň i dekorační složka oltáře je spíše umírněná. I přes 

významné umístění v kněžišti kostela je dosud nerestaurovaný 

oltář v kritickém stavu. Řada architektonických a dekoračních 

prvků zcela chybí, nebo naopak byly některé části přidány66. 

Nepůvodní je i povrchová úprava architektonické plochy oltáře. 

Při nešetrném restaurátorském zásahu v interiéru kostela během 

19. století byla velká část oltářů pokryta olejem pojeným 

nátěrem šedé barvy, který výrazně potlačil původní celkové 

vzezření výzdoby kostela. Stejně jako na oltáři sv. Dominika, 

bude v budoucnu i na ostatních oltářích při restaurátorských 

pracích obnovena barokní černá polychromie.67 

Malířskou výzdobu oltáře sv. Barbory tvoří tři obrazy bez 

určení autorství či datace. První z nich, umístěný na oltářní 

menze, zobrazuje dramatický výjev Stětí sv. Barbory [26]. Sv. 

Barbora je zde zobrazena již po popravě vykonané jejím otcem, 

který přikrčen stojí nad jejím tělem odděleným od hlavy. 

Brutalitu ústřední scény umocňuje postoj tureckého mocnáře, 

který vkročil do kaluže dívčiny krve. Scénu v popředí dále 
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doplňují mračna s blesky, architektura vězení a dvojice stromů 

spletených do tvaru písmene X. U nohou sv. Barbory stojí její 

atribut, zmenšený model věže, v níž byla držena. Dramatické 

pozadí tvoří osamělá budova hradu a uskupení bouřkových 

mračen.  

Na oltářní menzu navazují sloupové postamenty zdobené 

diamantovým řezem. Dříky sloupů jsou koncipovány stejným 

způsobem jako u oltáře sv. Dominika – na patku navazuje 

korunový dekor, dříky s entazi jsou zdobené prolamovanými 

kanelurami, vrcholem je korintská hlavice. Dvojice předních 

sloupů je doplněna o zadní pilastry, sloupoví rámuje hlavní 

oltářní obraz se scénou Apoteózy sv. Barbory [27]. 

Obraz je vložen do zlaceného rámu. Rozvinutá barokní 

kompozice neznámého autora a datace zde zobrazuje světici 

vynášenou anděly k nebesům. Průvod dále doprovázejí andílci 

nesoucí Barbořiny atributy (meč, palmovou ratolest). Sama sv. 

Barbora drží další atribut – kalich hořkosti a utrpení. 

V levém zadním plánu scénu opět doplňuje věž.  

Na hlavní oltářní římsu nasedá vrchní část architektury 

v podobě dvojice sloupů nesoucích rozeklaný trojúhelníkový 

štít s výrazně prohnutými rameny. Podobou vrchní sloupy přesně 

kopíruji sloupy hlavní části oltáře [28]. Po stranách této 

části byly z neznámého důvodu v 19. století přidány 

dekorativní prvky v podobě přípor s volutami osazenými sochami 

světců, které se způsobem řezby nepodobají původní sochařské 

výzdobě, dnes zastoupené soškami dvou andílků a sochou sv. 

Floriána ve vrcholu oltáře.68 Sv. Florián je zde tradičně 

zobrazen v antické zbroji a s atributem domu v plamenech.69 

Dvojice andílků poukazuje jak na oválný portrét Panny Marie, 

tak na zlacené Boží oko s paprsčitou svatozáří, prozatím 

datované do 18. století.70 Důkladnější průzkum sochařské 

výzdoby by mohl potvrdit předpoklad, že sochy andílků byly 

původně součástí jiné, dnes nedochované kompozice.71 
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8.2.2. Oltář sv. Máří Magdaleny 

Třetí ze skupiny raně barokních oltářů se nachází na levé 

straně kněžiště a tvoří protipól oltáři sv. Barbory. Taktéž 

oltář sv. Máří Magdaleny je dosud nerestaurovaný a nachází se 

ve velmi žalostném stavu [29]. Z původní barokní výzdoby se 

zachovalo pouze velmi malé množství prvků, řada jich byla 

nahrazena necitlivou opravou, či úplně zničena. Při renovaci 

interiéru v 19. století byl i tento oltář opatřen nátěrem šedé 

barvy, celek tak působí poněkud unylým dojmem.  

Oltářní menza je zdobena obrazem se scénou Noli me tangere 

(Nedotýkej se mne/ Zjevení Krista Máří Magdaleně)[30]. Setkání 

se odehrává před otevřeným Kristovým hrobem, kde Máří 

Magdalena v údivu kleká před Kristem, který vstal z mrtvých. 

Ten ji od sebe posunkem odhání, v levé ruce přidržuje lopatu, 

kvůli které jej Magdalena nejprve pokládala za zahradníka.72 

V pozadí, doplněném skalisky a kupícími se mračny, se tyčí 

golgotský vrch. 

Hlavní oltářní obraz zachycující Máří Magdalenu při 

kontemplaci, zasazený do rámu tvaru obdélníka se zkosenými 

rohy, je v porovnání s ostatními oltářními obrazy jedinečný 

[31]. Komorní temnosvitná kompozice tématu vanitas zobrazuje 

Máří Magdalenu při rozjímání nad osudem. Ve velmi emotivním 

gestu se obrací ke krucifixu, lebce a důtkám. Bohatě řasená 

draperie jemně lemuje kontury těla. V pozadí se pod lomeným 

obloukem Magdaleniny jeskyně otevírá romanticky pojatá 

skalistá krajina vytvořená nezvykle uvolněným rukopisem. 

V pozadí probíhá paralelní děj, v němž jsou dvě postavy (jedna 

z nich by dle šatu a vzezření mohla být Máří Magdalena) neseny 

andělem k nebesům.  

Oltářní architektura je totožná s oltářem sv. Barbory. 

Hlavní část oltáře je tvořena dvojicí korintských sloupů 

s entazi a kanelováním, vnější sloup je zdoben vroubkovaným 

kanelováním podélně, u vnitřních sloupů je dekor šroubovitě 

stáčený. Celá kompozice se v menším měřítku opakuje na vrchní 
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části oltáře, ke které stejně jako v případě oltáře sv. 

Barbory byla přidána dekorativní přípora s volutou nesoucí 

postranní sochy světců. Na hlavní oltářní římsu dosedají dvě 

sošky putti v takřka jásavém pojetí. Pozlacené sošky byly na 

oltář dosazeny druhotně. Původní umístění není známo, na 

počátku minulého století však byly součástí výzdoby oltáře sv. 

Dominika.73 Ve středu hlavní římsy je umístěn dekorační předmět 

ve tvaru mušle. Socha ve vrcholu rozeklaného štítu zcela 

chybí. 

Třetí oltářní obraz zobrazující muže v kněžském rouchu je 

nyní také ve velmi špatném stavu, bez zlaceného rámu. 

 

8.2.3. Hlavní oltář 

Na konci první třetiny 18. století byl do prostoru 

kněžiště pořízen nový hlavní oltář, jehož objednavatelem byl 

majitel velkolosinského panství Jan Ludvík ze Žerotína. Vznik 

oltáře není bohužel doložen žádným spolehlivým pramenem, 

omezit se musíme pouze na místní tradici. Podle ní byl oltář 

zhotoven jako dík řádu za svolení k vyzvednutí rodových 

ostatků ze žerotínské hrobky situované v kryptě kostela. Tyto 

ostatky byly poté přeneseny do nově zbudované kaple ve farním 

kostele ve Velkých Losinách.74 Do doby, než byl zhotoven oltář 

Zvěstování Panny Marie, mohl úlohu hlavního oltáře hypoteticky 

plnit oltář sv. Dominika, pravděpodobně pod jiným zasvěcením, 

a to Panně Marii.75 

V době svého vzniku měl oltář podle všeho jednoduché patro 

a jeho výzdobu tvořil obraz Zvěstování Panně Marii, dnes 

umístěný v lodi kostela. Změnu ve vzhledu oltáře přinesl 

počátek 40. let 18. století, kdy byl k úpravě oltáře přizván 

olomoucký sochař Ondřej Zahner (1709-1752), který jej opatřil 

sochami [32]. Hlavní oltář je od ostatních oltářů kostela 

specifický tím, že nenese žádný oltářní obraz, jeho výzdoba je 
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výhradně sochařská. Všechny sochy a architektonické prvky jsou 

dřevěné a polychromované. 

Architektura oltáře dominujícího celému prostoru kostela 

stojí na nízkém dřevěném podstavci s ohrazením v podobě 

kuželkového zábradlí.76 Zábradlí bezprostředně navazuje na 

masivní oltářní podstavec, v jehož středu se nachází menza 

sarkofágového tvaru, zdobená ve výžlabku a na nárožích 

pozlaceným dekorem tvořeným trojlisty.77 Středová sloupová část 

je bohatě členěna [33]. Konkávní prohnutí hlavní části dodává 

oltáři značnou dynamiku, ke které přispívá také použití 

dvojice vnějších sloupů s tordovanými dříky. Dříky vnitřní 

dvojice sloupů jsou hladké, zvýrazněny pouze entazi. Všechny 

sloupy hlavního oltáře mají jednoduché profilované patky, 

korintské hlavice a jsou nakoso vytočeny. Stěny v pozadí 

sloupů jsou ohraničeny pilastry, po jejichž středu se táhne 

dekor tvořený na sebe nasedajícími poupaty. Stěny mezi 

pilastry jsou opět konkávně prohnuty a zdobeny pozlaceným 

pletencem. 

Centrum hlavní oltářní části tvoří mohutný tabernákl 

pojatý jako samostatná architektura. Ve středu spodní části se 

nachází zlacená kasulová dvířka, dříve sloužící k ukládání 

nádob pro eucharistii, doplňují je zaoblené patky nesoucí 

bohatě zdobené volutové konzoly zakončené prolomenou římsou, 

ta na krajích nese ozdobné vázy. Do místa přerušení římsy je 

situován vrchol tabernáklu v podobě stříbřené mušle se 

zlacenými detaily, s římsou spojené dekorativními listy. 

Středová část tabernáklu je vydutá a tvoří niku pro uložený 

pozlacený krucifix. 

Čtveřice sloupů hlavní části nese kladí s kardinální 

římsou, bohatě zalamované, v jehož přerušeném středu spočívá 

holubice Ducha svatého v paprsčité svatozáři. Holubici 

zastřešuje baldachýn nesený dvěma andílky a zdobený čabrakou 

s pěti střapci nesoucími nápis: „MARIA“.  
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Vrchní část oltáře, opět honosně pojatá, je koncipována 

jako polygonální gloriet Panny Marie [34]. V jeho středu je 

v kasulovém rámu se závěsem ve vrcholu umístěna Panna Maria 

Assumpta, korunovaná královna nebes, s dítětem na klíně. Na 

střeše glorietu spočívá Bůh Otec v paprsčité svatozáři 

s oblaky a shlíží na dění pod sebou. Mimo základní rámec 

glorietu stojí na hlavní římse čtyři sochy podpírané 

volutovými sokly. 

Celá kompozice oltáře se pak odráží ve výjevech nástropní 

fresky závěru kněžiště, kde je zobrazeno Nanebevzetí Panny 

Marie. 

Hlavní oltář není samostatně stojící, nýbrž je postranními 

křídly spojen s obvodovou zdí presbyteria. Oltář je těmto 

bočním částem mírně představen, křídla však architektonickým 

pojetím zcela navazují na oltář a vše tak působí jako celek. 

Do spodní části křídel jsou prolomeny oblouky sloužící jako 

přístup k prostoru za oltářem, kde se nachází schodiště na 

řádovou oratoř v patře.  

Sochařská výzdoba oltáře je z ikonografického hlediska 

jasná. Ústřední část oltáře je dějištěm Zvěstování [35].78 

Umístění soch je zde poměrně atypické, jelikož komunikace 

Panny Marie (vlevo) a Archanděla Gabriela (vpravo) je narušena 

přítomností tabernáklu. Sochy jsou poměrně daleko od sebe a 

akt Zvěstování je tak hůře rozpoznatelný. Toto rozestavění 

však není původní, sochy byly odděleny během nešťastné 

rekonstrukce kostela na konci 19. století.  

Sochy anděla i Marie jsou ztvárněny v Zahnerově typicky 

dynamické mírně natočené figuře.79 Marie poklekávajíc přijímá 

andělovo poselství s gestem pokory a úcty, pravou paži si 

přitom klade na srdce. Gestu pokory odpovídá také velmi mírný 

úsměv ve tváři. Oděna je ve splývavý šat se spodničkou, přes 

levé rameno má přehozen pozlacený plášť Socha se opírá o 

pozlacenou volutovou konzolu. Ve srovnání s pokornou Pannou 

Marií působí Archanděl Gabriel v postoji zvláště dominantně. 
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Tento postoj je umocněn zdviženou levou paží a nakročenou 

levou nohou [36]. Anděl je oděn v drapovanou přiléhající 

tuniku s pozlaceným pláštěm, který má taktéž přehozen přes 

jedno rameno. Pozlacena jsou také křídla a opánky s vysokým 

šněrováním. Zatímco draperie šatu obou soch spíše kopíruje 

tvary těl, draperie obou plášťů je vzdušná a bohatě řasená, 

využívá kontrastů světla a stínů. Obzvláště záhyby andělského 

pláště jsou místy téměř pravoúhle zalamované.  

Kompozice Panny Marie s dítětem v glorietu je vzhledem 

k tématu trůnící královny nebes s Ježíškem statická. Dle 

tradičního ikonografického zobrazení drží Panna Maria v pravé 

ruce žezlo a levou rukou podpírá Ježíška, který v levé ruce 

drží jablko a pravou ruku má poměrně vysoko pozvednutou 

v otevřeném žehnání. Pohyb kompozici dodává pozvednutá 

Ježíškova ručka a drapování šatu. Velmi pozoruhodné jsou sošky 

dvou andílků po krajích glorietu. Levý anděl je zachycen 

v momentu, kdy se pravděpodobně chystá k tleskání, anděl 

napravo se velmi vášnivě drží za srdce a hledí na Madonu. Dále 

je gloriet na krajích doplněn o dvojici andělů s rohy 

hojnosti, stojící na volutových soklech. Celá skupina andělů 

adoruje Pannu Marii s Ježíškem. Přímo u pilastrů obvodové zdi 

však stojí ještě další dvojice soch doplňující sestavu vrchní 

části oltáře. Jedná se o představitele řádu kazatelů, a to o 

sv. Dominika a sv. Kateřinu Sienskou [37].80 Obě sochy 

s paprsčitou svatozáří jsou oděny do řádových oděvů s 

pozlacenými svrchními plášti. Doprovázeny jsou svými atributy 

(sv. Dominik drží v pravé ruce knihu, v levé ruce berli 

s křížem, u nohou jej doprovází pes s pochodní v tlamě. Sv. 

Kateřina Sienská drží v levé ruce krucifix, v pravé ruce 

růženec). Sochy dvojice světců nepatří k souboru soch Ondřeje 

Zahnera a jeho dílny, jejich autor je neznámý. Rozdílnost 

v pojetí soch je na první pohled evidentní. Sv. Dominik a sv. 

Kateřina Sienská postrádají typickou dynamiku Zahnerových 
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soch, jejich šat je splývavý, bez náznaku jakéhokoliv vzruchu 

v draperii.  

Hlavní sochy oltáře jsou doplněny o andílky, kteří jsou 

samostatně rozmístěni na architektuře oltáře, případně na 

pilířích oddělující prostor kněžiště od jeho závěru. Sochy 

těchto andílků a také sochy ve vrcholu oltáře jsou výtvorem 

Zahnerovy dílny, zatímco dvojice ve Zvěstování je významným 

zástupcem jeho vlastní tvorby.81 

 

8.2.4. Řádová oratoř, přiléhající schodiště a mříž 

Během 18. století probíhala výzdoba kostelního patra 

v pětibokém závěru kněžiště. Z dosud zachovaných památek jsou 

v tomto prostoru nejstarší vstupní kovové mříže z roku 1711 

zasazené do dřevěných futer [38]. Výplně mřížových křídel jsou 

tvořeny proplétanými úponky s listy a květy růží, jež v horní 

části ohraničují dvě slunce. V levém slunci je zobrazen 

monogram IHS, v pravém pak mariagram s korunou. V horním poli 

mřížoví rostlinný dekor vrcholí a tvoří jakousi postranní 

kulisu pro středovou kompozici dvou andílků přidržující 

nápisovou kartuši zakončenou kyticí růží. Kartuš nese heslo: 

„REGINA SACRATISSIMI ROSARII FORVERE FRATRES AC SORORES DE 

ROSARIO“ (Královno nejsvětějšího růžence, povzbuzuj bratry a 

sestry růžence). Vnější strany mříží jsou polychromované. 

Za mřížemi počíná masivní levotočivé schodiště, zhotovené 

v závěru 1. poloviny 18. století, vede k řádové oratoři 

v patře. 

     Půlkruhová oratoř je kompletem dvou čtvrtkruhových sestav 

a kazetových dveří, které tyto dvě části spojují. Nad dveřmi 

je v ozdobném rámu velmi dobře čitelná datace – rok 1752.82 

Identické poloviny oratoře [39] jsou členěny na táflování 

kopírující obvod zdi a při spodní části dosedající na lavice 

se skládacími pulty i klekátky [40]. Kromě sedadel, ploch 

pultů, klekátek a bočnic jsou veškeré části oratoře dekorovány 
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intarziemi v podobě geometrických a vegetabilních motivů.83 

Základem intarzií je smrkové dřevo s jilmovými švartnami84 

vykládané světlým javorovým dřevem a tmavší mořenou hruškou. 

Vertikálně je oratoř dle počtu sedátek členěna na šest polí 

v každé čtvrtkruhové části. Vrch táflování je ukončen hlavní 

římsou, jednotlivá pole jsou vymezena pilastry bez kanelování, 

s hladkými kvádříkovými hlavicemi zdobenými pouze horizontální 

profilovanou lištou. Opěrné plochy sedátek jsou provedeny do 

kasulových tvarů, navzájem od sebe oddělené profilovanými 

deskami.  

V prostoru oratoře jsou dále umístěny dveře vedoucí 

k balkonu s průhledem do kaple sv. Jana Nepomuckého. 

 

8.3. Boční kaple 

 

8.3.1. Oltář sv. Josefa a Krista Pána 

Oltář sv. Josefa a Krista Pána [41] se nachází při pravé 

straně kněžiště kaple sv. Jana Nepomuckého, stylově tvoří 

protějšek oltáři Panny Marie Sedmibolestné. Oltáře v této 

kapli byly nejpravděpodobněji vytvořeny v 1. třetině 18. 

století, v době, kdy kaple sv. Jana Nepomuckého získala svou 

finální podobu a byla vysvěcena. Stejně jako oltáře hlavní 

lodi jsou oltáře boční kaple vytvořeny technikou štafírování. 

Líc dřevěné architektury je na křídovém podkladu upraven do 

podoby mramorování, které je strukturou i barvou na různých 

částech oltáře odlišné.85 Architekturu kromě sochařské výzdoby 

doplňuje také oltářní obraz se scénou Smrt sv. Josefa. 

Architektura oltáře si stále zachovává klasicizující 

barokní podobu, jejíž geometrický rytmus narušují pozlacené 

rokajové doplňky a sošky andílků. Boční oltáře kaple jsou 

téměř ploché, do prostoru vystupuje pouze oltářní menza (u 

tohoto oltáře se jedná o repliku původní menzy zcela zničené 

vlhkostí a dřevokazným hmyzem). Hlavní část nese oltářní obraz 
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v obdélném rámu, lemován je dvěma pilastry s hlavicemi 

zdobenými akantem. Na vrchní rám obrazu nasedá pozlacená 

koruna. Jednoduché kladí nese rozeklaný štít, do jehož středu 

je na hlavní římsu posazena rozvinutá pozlacená kartuše. 

Sochařská výzdoba oltáře sv. Josefa je zastoupena pěticí 

andílků. Sošky jsou na architekturu oltáře připevněny pouze 

v jednom bodu, působí tak dojmem, že se vznáší. Původně bylo 

andělů šest, ve stejném rozvržení, jaké lze vidět na protějším 

oltáři Panny Marie Sedmibolestné. Dvojice andělů ve vrcholu 

společně poukazují na druhou, menší kartuši. Pod trojvrstvým 

nátěrem bílé barvy se během restaurátorského zásahu podařilo 

objevit původní polychromii inkarnátu86, ta je doplněna o 

zlacené detaily. 

Oltářní obraz Smrt sv. Josefa vytvořil autor fresky 

kněžiště hlavní lodi – Franz Helwig – v roce 1749. Kompozice 

obrazu je soustředěna na dění v dolním plánu, kde sv. Josef 

umírá v přítomnosti Krista (z tohoto důvodu byl zvolen 

patronem dobré smrti87) a Panny Marie. Svatou rodinu doplňuje 

anděl klečící u nohou sv. Josefa a dvojice andílků, kteří 

podpírají nohy sv. Josefa. Prostor je v obraze budován 

kontrastem teplot jednotlivých plánů kompozice. Přední svatá 

rodina (hlavně sv. Josef) s anděly je provedena v teplých 

zemitých tónech, zatímco zadní plán nebeské sféry je pojat 

téměř grisaillově. Scéna nebes je tvořena rozestupujícími se 

mračny, z jejichž středu vylétá holubice Ducha svatého, 

doprovází ji dva dětští andělé hrající si na oblaku a postava 

anděla v červeném plášti dohlížejícího na dění na zemi.  

 

8.3.2. Oltář Panny Marie Sedmibolestné 

Oltář Panny Marie Sedmibolestné [42] se nachází při levé 

straně kněžiště kaple sv. Jana Nepomuckého a tvoří protějšek 

oltáři sv. Josefa. Dvojici pojí nejen obdobný vzhled, ale také 

stejná doba vzniku – 1. třetina 18. století. Zasvěcení u obou 
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určuje výhradně oltářní obraz, nikoliv sochařská výzdoba. 

Oltář je dřevěný, povrchově upravený štafírováním do 

mramorování v různě barevném provedení, nejčastěji se 

vyskytují tóny cihlové, okrové a šedé barvy. 

  Architektura v podstatě plní funkci rámu oltářního obrazu. 

Je tvořena pilastry na podstavcích nesoucích vrchní kladí. 

Dříky pilastrů jsou hladké, osazené rokajovými ornamenty, 

hlavice zdobené akantem. Na kladí nasedá prolomený zvlněný 

štít. Architektura je stále koncipována geometricky, tento řád 

narušují rokajové ozdoby a hravé postavy andílků. 

Sochařská výzdoba je tvořena šesticí andílků v pohybu. 

Stejně jako u oltáře sv. Josefa se i zde sošky architektury 

dotýkají velmi lehce. Jejich figury zaujímají téměř taneční 

pozice. Dřevěné sošky jsou polychromovány do povrchu leštěné 

křídy se zlacenými detaily.  

Oltářní obraz znázorňuje Pannu Marii Sedmibolestnou 

stojící v krajině [43]. Obraz neznámého autora a datace, lze 

však usuzovat, že dílo bylo vytvořeno ve stejné době jako 

obraz Smrt sv. Josefa. Panna Maria stojí v osamění ve večerní 

krajině nad Jeruzalémem, v pozadí se tyčí Golgota se třemi 

kříži. Panna Maria obrací prosebný pohled k nebi, do srdce jí 

směřuje sedm mečů, čtyři napravo a tři nalevo. Ruce má volně 

svěšené s propletenými prsty. Oděna je v typickém červeném 

šatu se svrchním modrým pláštěm, který zahaluje celou její 

postavu. Celkově je kompozice velmi temná, volba barevných 

tónů umocňuje komorní drama obrazu. 

 

8.3.3. Oltář sv. Jana Nepomuckého a Čtrnácti svatých 

pomocníků 

Barokní oltář sv. Jana Nepomuckého a Čtrnácti svatých 

pomocníků [44] je hlavním oltářem boční kaple sv. Jana 

Nepomuckého a vznikl pravděpodobně ve stejné době jako boční 

oltáře této kaple, tj. v 1. polovině 18. století.  
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Architektura je zde zredukována na minimum, základ tvoří 

sarkofágová menza, na kterou navazuje obdélný podstavec 

oltáře, z něhož se počínají pnout rostlinné úponky tvořící 

vrchní část oltáře. Jednotlivé listy nesou nízké sokly pro 

sošky světců. 

Bohatá sochařská výzdoba tvořená soškami Čtrnácti svatých 

pomocníků je rozdělena do tří sfér. Světci jsou vždy 

doprovázení svými atributy. Čtveřici soch v prvním patře tvoří 

zleva sv. Eustach (s jelenem), sv. Cyriak (v jáhenském 

rouchu), sv. Vít (s kohoutem) a socha dosud neurčeného světce 

v biskupském rouchu. Čtveřice světců druhého patra je zleva 

tvořena sv. Kryštofem (s dítětem na ramenou), sv. Jiljí (s 

berlí a laní), sv. Erasmus (s navijákem obtočeným střevy) a 

sv. Achátius (v římském brnění, s křížem). Soubor šesti soch 

vrchního patra svatých pomocníků zpodobňuje zleva sv. Jiřího 

(v brnění zabíjí draka), sv. Blažeje (v biskupském rouchu), 

sv. Barbora (s kalichem), sv. Kateřina Alexandrijská (s kolem 

a mečem), sv. Markéta (s drakem) a sv. Dionýsius (bez hlavy).  

Ze skupiny 14 svatých pomocníků zde není zobrazen sv. 

Pantaleon, patron lékařů, zobrazovaný s léky či rukama 

přibitýma k hlavě. Levá socha dolní čtveřice světců je sice 

neurčena, oděv ani atributy sochy však ikonografickému 

zobrazení sv. Pantaleona neodpovídají.88 

Sochy svatých pomocníků dále ve vrcholu oltáře doplňuje 

Archanděl Michael v brnění, s hořícím mečem a štítem, který 

nese nápis: „QUIS UT DEUS?“ (Kdo je jako Bůh?). Nad 

Archandělem Michaelem celý soubor zakončuje Nejsvětější 

trojice s Kristem nalevo, Bohem Otcem napravo a holubicí Ducha 

svatého ve vrcholu. Jejich pozadí tvoří paprsčitá svatozář 

s oblaky a trojicí hlav andělů.  

Oltářní obraz ve zlaceném rámu zdobeném vegetabilním 

motivem je prací neznámého autora z poloviny 18. století. 

Znázorňuje sv. Jana Nepomuckého oděného do kleriky, rochety a 

svrchní almuce, jak upírá pohled na ukřižovaného Krista, jehož 
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kříž je podpírán dvěma ženami, patrně Pannou Marií a Máří 

Magdalenou. Pozadí scény tvoří nebesa se skupinou malých 

andělů porůznu odpočívajících na oblacích.  

 

8.4. Fresková výzdoba: v závěru, v kněžišti, v kapli sv. 

Jana Nepomuckého 

 

8.4.1. Fresky v závěru kněžiště 

Fresková výzdoba stropu kněžiště svým ikonografickým 

námětem přímo navazuje na koncepci hlavního oltáře. Autorem 

stropní fresky Nanebevzetí Panny Marie z roku 1756 je Franz 

Helwig [45]. Strop zde představuje nebeskou sféru, do jejíhož 

ozářeného zlatavého středu ve vrcholu klenby je Panna Maria 

nesena dětskými anděly. Subtilní ústřední kompozice je 

doplněna velkým počtem až žánrově pojatých andílků, kteří 

pospávají na oblacích či spolu komunikují v menších skupinách. 

Část andělů je zobrazena v celé figuře, část pouze jako busty. 

Panna Maria nesena na oblaku je tradičně oděna v mariánském 

šatu se svrchním modrým pláštěm, svůj pohled obrací k nebi. 

Při pohledu z hlavní lodi je vrcholem jak fresky, tak hlavního 

oltáře pozlacené Boží oko ve středu hlavního oblouku 

oddělujícího kněžiště od pětibokého závěru. Díky své jemné a 

prosvětlené barevné účinnosti freska zaujme, neruší však 

zároveň přílišnou dramatičností dojem z hlavního oltáře, pouze 

vhodně doplňuje celý prostor kněžiště.   

8.4.2. Fresky v kněžišti 

Fresky v lunetách presbyteria byly pořízeny relativně 

nedávno, na počátku 30. let 20. století. Celou 1. polovinu 20. 

století se kostel těšil intenzivnímu zájmu. To se projevilo 

nejen v pořízení nových děl do interiéru, nýbrž také v celkové 

renovaci prostoru (kostel byl elektrifikován, pískovcová 

podlaha zakryta moderní betonovou dlažbou). Fresky doplňující 
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výzdobu presbyteria byly zhotoveny roku 1931 rukou šumperského 

malíře Alfréda Meissnera.89 V době působení v klášterním 

kostele bylo Meissnerovi teprve 21 let, o rok později svými 

freskami vyzdobil také farní kostel sv. Matouše v Červené 

Vodě90. Šumperský freskový cyklus nese výjevy ze života Svaté 

rodiny a Panny Marie. Jednotlivé obrazy se prolínají, nejsou 

postaveny v chronologickém pořadí. Lunety pravé strany 

kněžiště zobrazují trojici výjevů v iluzívním grisaillovém 

rámu s tématy Zasnoubení Panny Marie (prostřední freska), 

Archanděl Gabriel zvěstuje sv. Josefovi (napravo) a Panna 

Maria hledající přístřešek v Betlémě (nalevo)[46]. V poslední 

kompozici je zajímavý detail laťkového plotu v levém dolním 

okraji, kdy jsou tři vertikální laťky propojeny jednou 

horizontální spojnicí a vytvářejí tak iluzi Golgotského vrchu 

symbolizujícího budoucí osud zde ještě nenarozeného Krista. 

Pozoruhodné je také pojetí scény Zvěstování sv. Josefu, kdy 

hlavní výjev s Archandělem Gabrielem v Josefově dílně je 

doplněn o průhled do ozářené světnice s  Pannou Marií sedící a 

vyšívající u okna. Meissner jakoby vzdával tímto pojetím hold 

nizozemské malbě 17. století. 

Cyklus na protější stěně zobrazuje Narození Páně 

(uprostřed), Útěk do Egypta (napravo), a nakonec Pannu Mariu 

Bolestnou (nalevo)[47]. Tato kompozice je poměrně netradiční, 

neboť Panna Maria se modlí otočená zády ke Kristu a ukřižovaný 

ani není zobrazen úplně, vrchní část kříže zcela chybí, 

v pozadí lze rozeznat město Jeruzalém.  

Meissnerovy fresky jsou podány realisticky, v tradičním 

nadčasovém stylu. Fresky jsou netradiční svým zasazením do 

iluzivního rámu, kdy okrajové části jsou jednoduše „oříznuty“ 

tak, jako by formát maleb neodpovídal velikosti rámu (toto je 

například patrné právě na fresce ukřižovaného Krista). 

Také klenba kněžiště je zdobena nástěnnou malbou, ovšem 

pouze v podobě jednoduché dekorativní listové rozviliny [36].  
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8.4.3. Fresky v kapli sv. Jana Nepomuckého 

Stropní fresková výzdoba kaple zasvěcené sv. Janu 

Nepomuckému nese výjevy ze světcova života zachycené na dvou 

klenebních polích a v konše. Autorem stropní výmalby z roku 

1753 je uničovský malíř Ignác Oderlický působící na řadě míst 

v Šumperku. V roce 1755 vyzdobil svými freskami také farní 

kostel Sv. Jana Křtitele, kde pokryl stěny kněžiště výjevy ze 

života patrona kostela. O podobě výzdoby si však nelze udělat 

ucelený obraz, jelikož zanedlouho po svém vzniku byly fresky 

překryty všední interiérovou výmalbou a po rekonstrukci 

započaté v roce 2007 je jich znovu odkryta pouze část91. 

Největší soubor jeho nástěnných maleb se nachází v barokním 

kostelíku sv. Barbory, kde najdeme soubor starozákonních i 

novozákonních scén v lodi, výzdoba kněžiště je věnována 

patronce kostela sv. Barboře. Na všech těchto místech 

Oderlický použil techniku fresco-secco.  

První travé kaple sv. Jana Nepomuckého je pokryto freskou 

s tématem Nanebevzetí sv. Jana Nepomuckého [48]. Světec 

s gestem orant je oděn typickou černou klerikou, kterou 

překrývá rocheta, přes niž má přehozen krátký hnědý plášť. 

V bezprostřední blízkosti je doprovázen třemi anděli, z nichž 

jeden nese listinu s nápisem: „PIO HERES CONFESSIONIS“ (zbožný 

dědic zpovědi), skupinu obklopují stejně jako ve scéně v konše 

drobní andělé v oblačném kruhu. Celá scéna je orámována 

grisaillovým zrcadlem (pouze však ze tří stran, čtvrtou stranu 

tvoří poměrně násilný předěl mezi scénami Kázání a 

Nanebevzetí). 

Druhé travé nese námět Kázání sv. Jana Nepomuckého [49]. 

Volba tématu je jistě netradiční vzhledem ke světcově legendě 

a jeho atributům, kdy je vyzdvihována především jeho 

mlčenlivost. Dominikáni, jakožto řád kazatelský, však zřejmě 

projevili snahu propojit osobu sv. Jana Nepomuckého s posláním 

řádu. Děj probíhá v iluzívní centrální barokní architektuře 

s poměrně vysokou kupolí, kde sv. Jan Nepomucký káže menšímu 
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zástupu lidu (tvořeného především ženami) z bohatě dekorované 

pozlacené ambony. Právě přítomnost architektury vede ke 

spekulacím, že Oderlický na fresce nepracoval sám, nýbrž 

s jiným umělcem, neboť pro samotného Oderlického je vyobrazení 

architektury atypické.92  

Scéna Kázaní je po stranách bohatě zdobena modrým 

rokajovým ornamentem na zlatém podkladu. 

Velmi pozoruhodná je třetí freska v konše, kde je 

prostřednictvím anděla a archanděla Michaela symbolizována 

Apoteóza sv. Jana Nepomuckého [50]. Při rozvržení kompozice 

Oderlický respektoval tvar konchy, ústřední děj je tedy 

lemován půlkruhovým oblačným rámem, z nějž průběh apoteózy Sv. 

Jana Nepomuckého sledují andílci. Archanděl Michael pozvedá 

v levé ruce jazyk sv. Jana Nepomuckého, anděl napravo u něj 

demonstrativně přidržuje kleště, jimiž byl vytržen. 

Trojúhelníkovou kompozici poté ve vrcholu uzavírá Boží oko. 

Celkově výjev využívá velmi jemných pastelových barev bez 

výrazné obrysové linie. 

Výběr témat k Oderlického freskám samozřejmě určovalo 

zasvěcení kaple, nicméně výzdoba i kaple sama pouze 

reflektovaly dobovou oblíbenost českého světce, která 

vyvrcholila v roce 1729 jeho svatořečením.  

Výzdobu věnovanou sv. Janu Nepomuckému dále doplňuje menší 

cyklus zavěšených deskových obrazů s výjevy ze života světce 

od Karla Brachtela.  
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9. Zhodnocení ikonografické koncepce výzdoby 

interiéru 

 Sochařská a malířská výzdoba interiéru kostela patrně 

žádný ideový koncept nemá, přesto lze výběr námětů a zobrazení 

rozdělit do jednotlivých skupin:  

1. Středobodem umělecké výzdoby je vzhledem k zasvěcení 

kostela Panna Maria. V jednotlivých zobrazeních je buď 

součástí početné scény (Smrt sv. Josefa), dvojice 

(Zvěstování), anebo stojí samotná (Panna Maria 

Sedmibolestná). 

Dále jsou to pochopitelně světci související 

s dominikánským řádem. Do skupiny těchto světců můžeme 

zařadit sv. Dominika, sv. Kateřinu Sienskou a sv. 

Vincence Ferrarského.  

2. Město Šumperk (a s ním také dominikánský klášter) 

zasáhla řada zničujících pohrom v podobě morových 

epidemií, požárů i válečných tažení. Tyto události 

reflektuje umělecká výzdoba kostela početným souborem 

soch a obrazů znázorňujících ochránce a pomocníky 

v nouzi. Najdeme zde nejdůležitější ochránce před 

morovou nákazou (sv. Roch, sv. Šebestián, sv. Karel 

Boromejský), před požárem (sv. Florián, sv. Barbora) a 

také patrony vojáků (sv. Šebestián, sv. Jiří). 

Na ochránce před pohromami navazují patroni dobré smrti 

(sv. Josef, sv. Cyriak). 

3. Do třetí skupiny by mohli být zařazeni dva světci, 

jejichž výběr zrcadlí soudobé církevní události.  

První z nich je sv. Máří Magdalena, patronka kajícníků 

a napravených hříšníků. Jí zasvěcený oltář byl do 

interiéru pořízen během 60. let 17. století. Pro 

dominikány mohla tato světice symbolizovat „napravenou“ 

šumperskou církevní obec, reformovanou po neúspěšném 
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stavovském povstání, kdy od luteránství město přešlo 

opět ke katolictví.  

Druhým světcem je sv. Jan Nepomucký. Jak již bylo 

zmíněno, úcta k tomuto světci byla v baroku v našich 

zemích velmi silná. Jeho svatořečení roku 1729 mělo 

vliv také na šumperské dominikány, kteří sv. Janu 

Nepomuckému zasvětili celou boční kapli při severní zdi 

kostela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

10. Závěr 

 Kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku s mimořádně 

cenným barokním mobiliářem je nejvýznamnější pozoruhodností 

města. Není pouze hodnotnou památkou regionálního významu, 

nýbrž osobou barokního sochaře Ondřeje Zahnera, autora soch 

hlavního oltáře, je spojen s nejvýznamnějšími památkami celé 

Moravy.  

 Význam klášterního kostela byl téměř po celé 20. století 

přehlížen a budova se tak dostala do stavu více než žalostného 

– do interiéru na četných místech zatékalo, mobiliář byl 

napaden dřevokazným hmyzem, na stěnách se objevil mechový 

porost.93 K bohoslužbám přestal být kostel využíván v roce 

1964.94 Změna naštěstí nastala v roce 1990, kdy se započalo 

s celkovou rekonstrukcí stavby, jejíž náklady přesáhly částku 

38 miliónů Kč.95 Do poloviny 90. let byly provedeny práce na 

vnějším plášti kostela, poté se s rekonstrukcí pokračovalo 

v interiéru. Slavnostní znovuotevření památky proběhlo 2. 

dubna 2005.  

 Po odsvěcení slouží kostel jako dějiště mnoha významných 

kulturních akcí, z nichž mezi nejvýznamnější patří Mezinárodní 

festival duchovní vokální hudby. Díky skvělé akustice 

barokního prostoru jsou zdejší koncerty neopakovatelným 

zážitkem. 

 Cílem této bakalářské práce bylo sesbírání dosud známých 

informací a podání uceleného popisu dominanty města. Stále 

však zůstává spousta nezodpovězených otázek a množství 

neurčených autorství. Doufám tedy, že nejen má práce, ale i 

stále sílící zájem o tuto památku povedou k dalšímu výzkumu a 

případnému vytvoření monografické publikace.  
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11. Summary 

Former Dominican church of Lady Day in Šumperk has always 

been the most valuable sight in the city. Through the 

centuries, it has reflected both political and cultural events 

in the whole region. 

The church was built in the 13th century. Unfortunately, 

nowadays, we don´t have many relics and remains from the 

gothic era, because the place was thoroughly rebuilt in 

baroque style. However, this baroque reconstruction is, 

thankfully, very well preserved and so we can admire both 

architectural and artistic conception of this building.  

It is very difficult to say which part of the church is 

the most valuable one. It is commonly believed and said that 

the early baroque furniture is exceptional. These sights are 

represented by the Altar of St. Dominic, Altar of St. Barbara, 

Altar of St. Mary Magdalene and the  

Pulpit.  

Apart from these gems, the Church of Lady Day contains a 

large number of classical baroque statues, paintings and 

frescoes. Firstly, they are the works of a very famous baroque 

sculptor from Olomouc – Ondřej Zahner. He and his workshop 

created the sculptural assemblage of the main altar in the 40s 

of the 18th century. Especially the statues of Virgin Mary and 

Archangel Gabriel show Zahner´s great sense for emotions, 

gestures and elegant, yet dynamic figures. Main altar is also 

enriched with the delicate fresco Assumption from the painter 

Franz Helwig. Other wall paintings decorate the interior – 

scenes from the life of St. John from Nepomuk, the most 

popular baroque saint in the Czech lands, made by Ignác 

Oderlický, leading painter of the region in 1743.  

Thanks to all these features, the Church is a unique place 

for hosting different kinds of cultural events, especially 

music concerts.  
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On the other hand, this place of great value could have 

been lost to several damages and lack of interest. During the 

2nd half of the 20th Century not a single reconstruction was 

made and condition of this monument was more than lamentable. 

Luckily, owner of the Church – the city itself – started a 

demanding reconstruction in 1993. The Church was ceremonially 

reopened in 2005. 

My goal in this thesis was to point out all the important 

features of this place and to provide a comprehensive outlook 

on this sight. I simply hope that this thesis will lead to a 

deeper research, for there still are many unanswered question 

regarding authors and dating of many works in the interior. 
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36 Idem, s. 28 
37 Melzer – Schulz a kol., s. 464 
38 Mlčák (pozn. 1), s. 29 
39 Varhany krnovské firmy Rieger byly instalovány v roce 1913. 
Kostel Zvěstování Panny Marie (informační leták), Šumperk: 
Město Šumperk, 2008 
40 Filipová (pozn. 24), s. 2 
41 Goš (pozn. 2), s. 60 
42 Mlčák (pozn. 1), s. 27 
43 Idem, s. 29 
44 Stejný postup zvolila i Mgr. Blanka Valchářová při 
restaurátorském zásahu v roce 2008, kdy byla malba opět 
přenesena na nové plátno.  
45 V otázce určení obrazu se hodlá Národní památkový ústav 
obrátit na specialistu pro práci s uhlíkovou metodou, 
v současné době však k tomuto kroku chybí finanční prostředky.  
46 Petr Suchel, Oltář sv. Dominika (restaurátorská zpráva), 
Městský úřad Šumperk, Oddělení státní památkové péče, 1995 
47 Jakub Gajda, Filip Novotný, Oltář sv. Barbory (zpráva 
restaurátorského průzkumu), 2010, Městský úřad Šumperk, 
Oddělení státní památkové péče – Jakub Gajda, Filip Novotný, 
Oltář sv. Máří Magdaleny (zpráva restaurátorského průzkumu), 
2010, Městský úřad Šumperk, Oddělení státní památkové péče 
48 Restaurátorské práce byly provedeny v roce 1995 
restaurátorem Petrem Suchelem. 
49 Suchel (pozn. 46), s. 2 
50 Kratochvíl (pozn. 7), s. 17 
51 Regionální malíř původem z Andělské Hory (Engelbergu). 
Milena Filipová, http://www.muzeum-
sumperk.cz/index.php?item=cinnost/publikacni-cinnost/odborne-
clanky/&larticle=3328 (vyhledáno 3. 4. 2013) 
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52 Milena Filipová http://www.muzeum-
sumperk.cz/index.php?item=cinnost/publikacni-cinnost/odborne-
clanky/&larticle=3328 (vyhledáno 5. 4. 2013) 
53 http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/svatedeti.htm#filomena – 
http://www.zivotopisysvatych.sk/filomena/  (vyhledáno 15. 5. 
2013) – Hynek Rulíšek, Postavy, atributy, symboly: slovník 
křesťanské ikonografie, Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská 
galerie, 2005, heslo Filomena 
54 James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, 
Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka, 2008, s. 119 
55 Kratochvíl (pozn. 7), s. 19 
56 http://www.dominik.cz/zivotopis.html (vyhledáno 28. 5. 2013) 
57 Předpokládá se zasvěcení Panně Marii, Filipová (pozn. 51) 
58 Jakub Gajda, Kazatelna (restaurátorská zpráva), 2005, 
Městský úřad Šumperk, Oddělení památkové péče 
59 Ibidem 
60 Zjevení Janovo: 21, 27 „A nevstoupí tam nesvatého, ani ten, 
kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsání v Beránkově 
knize života.“ 
61 Lukáš: 11, 28 „Ale on řekl: ‘Blaze těm, kteří slyší Boží 
slovo, a zachovávají jej.’“ 
62 Gajda (pozn. 58) 
63 Exodus: 32, 33 „Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl: ‘Vymažu ze 
své knihy toho, kdo proti mně zhřešil.’“ 
64 Filipová (pozn. 24), s. 11 
65 Jakub Gajda, Filip Novotný, Oltář sv. Barbory, (zpráva 
restaurátorského průzkumu), 2010, Městský úřad Šumperk, 
Oddělení státní památkové péče 
66 V 19. století došlo k doplnění vrchní části oltáře o 
dekorativní přípory s volutami, na nichž stojí dvě sochy 
světců. Gajda, Novotný (pozn. 65) 
67 Ibidem 
68 Zda je socha sv. Floriána skutečně původní prokáže až 
důkladné zhodnocení při restaurátorském zásahu. 
69 http://catholica.cz/?id=1364 (vyhledáno 1. 6. 2013) 
70 Gajda, Novotný (pozn. 65) 
71 Ibidem 
72 James Hall (pozn. 54), s. 261 
73 Fotografie předválečného období zachycuje sošky po stranách 
tohoto oltáře. Jakub Gajda, Filip Novotný, Oltář sv. Magdaleny 
(zpráva restaurátorského průzkumu), 2010, Městský úřad 
Šumperk, Oddělení státní památkové péče 
74 Simona Jemelková – Hana Zápalková, Ondřej Zahner 1709-1752, 
Olomouc: Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum, 2009, s. 21 
75 Filipová (pozn. 51) 
76 Originální zábradlí bylo při rekonstrukci interiéru kostela 
ukradeno, nyní je na místě kopie. 
77 Nováková M., Hlavní oltář (restaurátorská zpráva), 2005, 
Městský úřad Šumperk, Oddělení státní památkové péče 
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78 Ondřej Zahner se tématem Zvěstování zabýval ve stejné době 
ještě jednou, a to při vytváření dřevěného modelletta pro faru 
šternberského kostela Zvěstování Panny Marie. Pojetí kompozice 
je zde i přes podobnost gest mírně odlišné, což dokazuje 
Zahnerův smysl pro variace. Jemelková – Zápalková (pozn. 74), 
s. 32 
79 Miloš Stehlík, Sochařství vrcholného baroka na Moravě, in: 
Jiří Dvorský (ed. ), Dějiny českého výtvarného umění, II/2, 
Praha: Academia, 1989, s. 518 
80 Filipová (pozn. 24), s. 4 
81  Jemelková – Zápalková (pozn. 74), s. 21 
82  Řádová oratoř (restaurátorská zpráva), 2005, Městský úřad 
Šumperk, Oddělení státní památkové péče 
83  Převládá motiv šesticípé hvězdy a květů porůznu 
stylizovaných.  
84  Řádová oratoř (pozn. 82) 
85  Marie Dočekalová, O restaurování barokního oltáře sv. 
Josefa a Krista Pána (restaurátorská zpráva), 2001, Městský 
úřad Šumperk, Oddělení státní památkové péče 
86  Ibidem 
87  Rulíšek (pozn. 53), heslo Josef 
88  Tato socha je oděna v biskupském rouchu, sv. Pantaleon 
biskupem nebyl. Bývá však zobrazován v honosném oděvu 
s čapkou, je tedy možné, že autor oltářních soch takto sv. 
Pantaleona zobrazil. K upřesnění však soše chybí jiné určující 
atributy sv. Pantaleona, například krabička s léky, ruce u 
hlavy, či olivový strom. 
89  Filipová (pozn. 24), s. 6 
90  http://farnostcervenavoda.cz/o-farnosti/ (vyhledáno 10. 6. 
2013) 
91  Markéta Macharová, Ignác Oderlický v Šumperku (bakalářská 
diplomová práce), Seminář dějin umění, FF MUNI, Brno 2011, s. 
39 
92  Ibidem, s. 32 
93  Kostel Zvěstování Panny Marie (pozn. 39) 
94  Filipová (pozn. 24), s. 7 
95  Kromě majitele stavby (města Šumperka) se na rekonstrukci 
finančně podílelo také Ministerstvo kultury Čr a partnerské 
město Bad Hersfeld. Kostel Zvěstování Panny Marie (pozn. 39) 
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