
SVĚTLA A STÍNY NA  
OBRAZECH KARLA ŠKRÉTY 

 V tomto souboru najdete sadu pěti pracovních listů  
s obrazy Karla Škréty v Týnském chrámu.  

 
 Každý list obsahuje fotografii obrazu a dva texty. První text popisuje 

obraz a příběh namalované postavy a druhý text vypráví část 
Škrétova života. Vaším úkolem je najít v obou textech podobnosti a 
objevit společnou hodnotu, která je vystihuje.  

 
 Své odpovědi můžete porovnat s odpověďmi na listu, který vám  

po splnění úkolu může poslat váš vyučující.  

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA TÝNSKÝM CHRÁMEM 

 Odkaz pod tímto textem vás zavede na plánek Týnského chrámu, na 
kterém jsou čísly označena místa s pozoruhodnou výzdobou. Podle 
čísla u obrazů na pracovních listech zjistíte, kde se v chrámu nachází 
konkrétní Škrétův obraz. Můžete si tak prohlédnout Škrétovy obrazy 
na jejich místě v chrámu:   

 
     http://tyn.cz/cz/index.php?modul=virtualni-prohlidka 

 
 Druhý odkaz vás zavede na virtuální 3D prohlídku chrámem: 

 
      http://www.tyn.cz/cz/index.php?stranka=3d-prohlidka 

http://tyn.cz/cz/index.php?modul=virtualni-prohlidka
http://www.tyn.cz/cz/index.php?stranka=3d-prohlidka


ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII (č. 4) 

Karel Škréta se narodil roku 1610  

v domě U Černého jelena vedle Týnského 

chrámu.  

Jeho otec Konrád pracoval jako královský 

úředník a s manželkou Kateřinou přivedli 

na svět sedm dětí. Škrétův otec brzy 

zemřel, ale předtím se snažil zabezpečit 

svým dětem majetek a vzdělání, které jim 

mělo pomoci k dobrému životu.  

Obraz představuje biblický příběh, ve  

kterém anděl Gabriel navštívil židovskou 

dívku Marii a oznámil jí, že pokud bude 

souhlasit, stane se matkou Božího syna 

Ježíše. Marie souhlasila a přijala úkol 

přivést na svět nový život.  

V horní části obrazu je namalované  

otevřené nebe s anděly, mezi kterými je 

též holubice — symbol Ducha svatého, 

dárce Boží lásky.  

O jaké hodnotě mluví oba texty? 



SVATÝ VOJTĚCH (č. 18) 

Svatý Vojtěch byl v 10. století druhým 

pražským biskupem. Proto má na obraze 

biskupské odznaky: pastýřskou hůl—berlu  

a biskupskou čepici—mitru. Pravou rukou 

lidem žehná—přeje jim dobro.  

Vojtěch studoval v Německu a na svoji dobu 

byl velmi vzdělaný. Mluvil několika jazyky  

a procestoval Evropu.  Na konci života odešel 

šířit křesťanství do Polska, kde byl zabit. 

Podle jedné legendy ho omráčili pádlem, 

které na obraze drží anděl u Vojtěchových 

nohou. Vojtěch se stal jedním z prvních 

českých patronů. 

Karel Škréta získal dobré vzdělání, naučil 

se dobře malovat a také mluvit třemi 

cizími jazyky. Asi v 17 letech odešel do 

zahraničí, aby získal nové zkušenosti. 

Cestoval po Německu a Švýcarsku  

a strávil několik let v Itálii, kde navštívil 

Benátky, Florencii, Bolognu a Řím. Učil se 

malovat podle obrazů nejslavnějších 

malířů. Své vzdělání dokázal po návratu 

domů dobře využít.   

Co měli sv. Vojtěch a Karel Škréta společné? 



SVATÁ RODINA (č. 8) 

Karel Škréta se v 35 letech oženil  

s Veronikou Grönbergerovou, dcerou 

pražského měšťana. 

Jejich syn Karel se vyučil malířem a otec 

se postaral, aby mohl odjet získat 

zkušenosti do Itálie. Syn studoval také 

práva a nakonec pracoval v zemské 

správě. Dcera Veronika se vdala  

za soudního úředníka. 

Když Karel Škréta zemřel, zanechal svou 

rodinu dobře zaopatřenou.  

  

Na obraze je namalovaná Svatá rodina—

Ježíš jako dítě s matkou Marií  

a pěstounem Josefem, který se o ně staral. 

Pracoval jako tesař v Nazaretě a Ježíše učil 

svému řemeslu. Když po Ježíšově narození 

hrozilo, že ho král Herodes nechá zabít, 

odvedl Josef rodinu do Egypta, aby byli  

v bezpečí.  

Josef drží na obraze lilii, která ukazuje na 

čistotu a dobrotu jeho srdce.  

Co bylo pro sv. Josefa i Karla Škrétu důležité? 



NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (č. 1) 

Obraz se nachází na hlavním oltáři.  

Je na něm namalovaná scéna, jak Ježíš 

přijal svoji matku Marii po její smrti do 

nebe. Obklopují ji andělé a v dolní části 

obrazu stojí Ježíšovi učedníci—apoštolové, 

kteří hledí za Marií nahoru.  

Obraz ukazuje na křesťanskou víru,  

že Marie byla a je Ježíšovi vždy blízko, 

prožila s ním jeho bolesti i ukřižování,  

a proto rozumí lidským bolestem a trápení  

a pomáhá lidem v jejich nouzi.  

Karel Škréta namaloval obraz jako 

poděkování Panně Marii.  

Pražané věřili, že je Marie chránila  

při útoku švédské armády na město 

během Třicetileté války. Prahu bránili 

společně s dalšími měšťany i studenti  

a kněží a podle některých také sám  

Karel Škréta.  

Obránci byli úspěšní a Švédům se 

nepodařilo překročit Vltavu a město 

vykrást ani jinak poškodit.   

O co se snažili Pražané proti Švédům během Třicetileté války  
a za co děkovali Panně Marii? 



SVATÁ BARBORA (č. 5) 

Svatá Barbora je ve světě jednou  

z nejznámějších světic. Představuje první 

ženy—křesťanky, které žily ve 4. století  

v dnešním Turecku. V té době byli 

křesťané kvůli své víře pronásledováni. 

Barbora se nechtěla vzdát víry, která 

dávala jejímu životu smysl, a proto ji 

vlastní otec nechal zavřít ve věži (na 

obraze) a popravit. Její víra a statečnost 

inspirovaly mnoho lidí v dalších staletích.  

Karel Škréta dokázal skvěle využít to, co se 

naučil v Čechách i v cizích zemích, a stal se 

známým malířem už za svého života. 

Německý malíř a spisovatel Joachim 

Sandrart sepsal Škrétův životopis již rok po 

malířově smrti a zahrnul ho do knihy 

životopisů nejslavnějších malířů. Škréta je 

považován za zakladatele českého 

barokního malířství a inspiroval české 

malíře mladších generací.  

Co mají společného Karel Škréta se sv. Barborou  
po jejich smrti? 


