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Středověk byl prostoupen skrytými významy a symbolikou, zároveň také 
zálibou v barvě a světle. 

Umberto Eco v Umění a krása ve středověké estetice píše o středověku a 
jeho symbolicko – alegorickém pojetí vesmíru: „Středověk nikdy nezapomněl, že 
jakákoliv věc by byla absurdní, kdyby se její význam omezil na bezprostřední 
funkci či na její fenomenální podobu, a že všechny věci přesahují kamsi daleko 
do onoho světa.“ 1  

Gotická sakrální architektura je známá barevnými vitrážemi v oknech, 
které se podílí na duchovním a nadpozemském vzezření interiéru světelnými a 
barevnými efekty. Katedrála v Chartres je proslavena 152 (dříve 186) vitrážovými 
okny, které umocňují silný duchovní prožitek návštěvníka katedrály.   

 
1. Architektura katedrály v Chartres 
 

Katedrála Notre Dame v Chartres, nacházející se ve stavebně významné 
oblasti  Ile – de - France, patří mezi nejvýznamnější gotické chrámy. Vznik 
současné podoby katedrály provázely stavební změny započaté zejména 
v důsledku požárů, kterých v historii katedrály proběhlo několik. Stejně tak se 
měnili autoři a stavebníci jednotlivých změn. Výsledný vzhled katedrály pochází 
z přestavby po požáru v roce 1194, která  proběhla v první polovině 13. století. 
Z první poloviny 13. století nejsou zachovány téměř žádné zprávy týkající se 
budování katedrály.2 Přesto se o výstavbě můžeme dovědět mnoho z vitráží, pro 
které je katedrála obdivována.  

Katedrála, půdorysu latinského kříže, disponuje délkou 130 metrů, šířkou 
lodě 32 metrů a výškou 36 metrů. Katedrála je  trojlodní bazilikou s jedním 
trojlodním transeptem širokým 46 metrů, který odděluje hlavní loď od pětilodního 
závěru s třemi hlavními kaplemi. 3 Interiér hlavní lodi je tvořen třemi částmi, na 
arkády v přízemí navazuje triforium a stěnu ukončují velká okna zasklená 
barevnými vitrážemi.  Nosný opěrný systém, pilíře s příporami,  je umístěn 
z konstrukčních důvodů vně stavby. Kromě toho, že opěrné oblouky a pilíře drží 
tíhu klenby a střechy, chrání prosklené plochy před vnějšími vlivy,  podílí se 
výrazně na vnějším vzhledu stavby. Vnitřní prostory jsou zaklenuty křížovou 
žebrovou klenbou. Jednomu klenebnímu poli hlavní lodě, odpovídá jedno 
klenební pole lodi vedlejší. V křížení lodí stojí čtyři pilíře s rozdílně tvarovanými 
nosnými příporami, které navazují na klenební žebra lomené klenby a  oblouky 
arkád. Vzájemné propojení všech konstrukčních prvků a jednotná geometrie, 
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vztahy jednotlivých rozměrů hrají v harmonickém celku. Na důležitou roli 
geometrie upomíná také labyrint na podlaze hlavní lodě. Interiéry gotických 
chrámů se vyznačovaly určitou mírou barevnosti konstrukčních prvků. 
Polychromie stěn zdůrazňovala členění stěn kvádry, ale upomínala také 
k symbolickému záměru.4 

 

                
Obr. 1 Rekonstrukce původní barevnosti interiéru katedrály v Chartres podle Jürgena 

Eichlera (1989) 
 
Hlavní loď je zastřešena sedlovou střechou, boční lodě jsou zastřešeny 

pultovou střechou. Západní strana lodě je zakončena dvojicí výrazově odlišných 
věží. Součástí stavby je také bohatá  sochařská výzdoba. Západnímu portálu, 
zachovanému z 12. století, vévodí centrální tympanon s Kristem v mandorle se 
zvířaty čtyř Evangelistů. Na bohatě zdobených portálech transeptu můžeme vidět 
proměny sochařského ztvárnění ze století 13. Jižní portál zobrazuje Poslední 
soud, spasené a zatracené, vstup lemují sochy Apoštolů. Severní portál mimo 
jiné obsahuje scény ze života Panny Marie.  
 
2. Vitráže katedrály  
 

Katedrála Notre Dame v Chartres je proslavena především svými 
barevnými vitrážemi. Barevné vitráže katedrály mají velký podíl na celkové 
atmosféře chrámu. Skeletový systém umožnil nahrazení zdí prosklenými okny, 
která zobrazují teologické programy a jsou zdrojem nadpřirozeně působícího 
osvětlení vnitřního prostoru. Věřící měl být tímto nadpozemským osvětlením 
zasažen a „bude světla hmotná vnímat a chápat jako symbol nehmotného 
seslání světla.“5 Pro interiér katedrály Notre Dame v Chartres jsou 
charakteristické výrazné barvy, zvláště pak modrá barva. Modrá barva 
symbolicky upomíná k Panně Marii, které je také chrám zasvěcen.  V katedrále je 
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rozmístěno po obvodu 176 vitráží zasazených v podlouhlých oknech, 
zakončených hrotitým obloukem, i rozetách. Vitráže většinou pochází z první 
třetiny 13. století, některé byly dokončeny v průběhu 13. století  a počátkem 14. 
století, výjimečně jsou starší. 6 Vitráže tří oken nad západními portály  pochází 
z let 1145 – 1155. Moderní vitráže, doplňující nebo nahrazující původní zasklení,  
byly vytvořeny koncem 19. a v průběhu 20. století. 7  Na těchto vitrážích pracoval 
Nicolas Coffetier a Louis-Charles-Auguste Steinheil.8 

Vitráž, tedy sklomalba9 ( také vitraj, z franc. vitrail, znamená „prosklené 
okno“ ), byla tvořena z kousků barevného skla různých velikostí, které byly 
propojeny profilovanými olověnými pásky. Části výjevu se osazovaly do 
železného rámu s hroty s očkem, který se posléze uchytil na armaturu na 
příslušné místo do okenního otvoru. Rozbitá nebo poškozená část vitráže se 
tedy dala jednoduše odstranit a opravit nebo zcela nahradit.  Na desce pokryté 
bílým křídovým papírem se nakreslila vyobrazená scéna, na plochu se rozmístily 
barevné kousky skla odpovídající velikosti a barevnosti zobrazení, tmavou krycí 
barvou byly zvýrazněny detaily, obrysy, stínováno. Po vyznačení pozice 
jednotlivých skel, se skla vypálila v peci, opět složila dohromady a spojila 
olověným páskem. Dřevěná deska se očistila a byla opět použita.10 

Barevné vitráže lemují celý obvod katedrály. V transeptu jsou umístěny ve 
dvou řadách nad sebou, nad dvojicí podlouhlých oken je rozeta. V hlavní lodi 
jsou okna ve třech řadách nad sebou, opět dvojici oken v dolní části lodi náleží 
jedna rozeta, mezi dvěmi rozetami se nachází jedno podlouhlé okno. V závěru 
lodě se nad sebou nachází ve dvou řadách podlouhlá okna. Okna i rozety jsou 
odlišně členěna, do vodorovných i podélných pásů, ale i kruhových a jiných 
geometrických obrazců.  

 

   
Obr. 2 Barevnost vitráží katedrály v Chartres 
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3. Barva a jejich symbolika v gotické katedrále 
„Síň září veprostřed osvětlena. Odráží totiž záři jasně spojenou 

s osvětlujícím, a to, co zalévá nové světlo, září jako ušlechtilé dílo.“ 
SUGER, De rebus in adm. sua gestis, PL 186, col. 129911 

„Světlo považovali středověcí lidé za projev boží existence, takže zářící 
obrazy v barevných tabulkách jim připadaly jako obrazy slov jejich Pána.“ 12 
Gotické umění rozšiřuje románský „splendor“, vyzařující princip barevného 
světla, o osvětlení prostoru. Kromě světla vnikajícího do chrámu, byl interiér 
doplněn o světlo svící. „Barva je tedy ve středověkém umění především 
zprostředkovatelem barevného světla – splendorem, který vysílá označující, 
zobrazující a hlavně symbolické barvy a teprve potom výrazovým prostředkem 
reprezentačním.“13 Světlo bylo v církevní symbolice nositelem a 
zprostředkovatelem zjevení. Ve formě prozařování, pronikání paprsku pak světlo 
upomínalo k neposkvrněnému početí Panny Marie. Spojení světla s barvou, 
zejména průchod světla skrz barvené vitráže katedrály, plně naplnilo představy o 
středověké estetice a filozofii. Středověcí lidé disponovali velkým a přirozeným 
citem pro barvy. Barvy byly oblíbené v běžném životě, jako součást obyčejů, 
oděvu, ozdob i zbraní. Přednost měly barvy základní, křiklavé, vyhraněných a 
živých tónů. Umberto Eco zdůrazňuje oblibu a význam barvy ve středověku na 
příkladech teoretických úvah středověkých myslitelů. Středověké úvahy vychází 
z toho, že barva je koeficientem krásy.14Snad ještě většího ohlasu se dostává 
světlu, jak můžeme například vyčíst ze zvolání opata Sugera, které uvádí tuto 
kapitolu. 

Viollet-le-Duc a později malíř a historik umění Robert Sowers, který 
v katedrále v Chartres provedl výzkum,  se zabývali působením světla na 
barevnou plochu vitráží.  Rozlišili, že působení světla na danou barevnou plochu 
ji tvarově deformují. „ U modrého skla se hodně rozostří okraje, modré záření 
rozostří bezprostřední okolí a potlačí černé linie, které vyznačují jednotlivé 
detaily. Naopak při průchodu světla žlutým sklem se kontury jeví jako ostré a bez 
rozmazání. Také červené sklo udrží přesný tvar černé kresby, má jednolitý a sytý 
tón, ale jeho původní barevný odstín v určité vzdálenosti mizí a z dálky se jeví 
jako červenohnědá skvrna.“15 Všech těchto zákonitostí si museli být tvůrci vitráží 
v Chartres vědomi, protože možnost „číst“ zobrazené scény byla v gotické 
katedrále velmi důležitá.  Autorství jednotlivých vitráži katedrály, postup práce ani 
bližší informace o vzniku vitráží  nejsou doloženy.  

 
Obr. 3 Grafické znázornění představ Viollet-le-Duca o působení světla na barevnou 

plochu vitráží, A-pokusný čtverec, B-bílá barva (deformace okrajů), C-modrá barva (hodně se 
rozostří okraje a modré záření ovládne i bezprostřední okolí), D-červená barva (znejasnění tvaru, 
zejména pokud je slunce za mraky), E-žlutá barva (kontury tvarů se jeví jako ostré) 
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Vitráže katedrály nesou ikonografický program zobrazující výjevy ze života 
Panny Marie, Krista, světců a biblické motivy i scény z běžného života.  
Nezanedbatelnou roli hráli také postavy donátorů, včetně královské rodiny, které 
doplňují biblické scény. Výjevy na vitrážích na západní fasádě a nad portály 
transeptu, tématicky odpovídají sochařské výzdobě portálů. Účinek zobrazených 
výjevů byl významně podpořen barvami. Gotický chrám využíval také 
symbolického významu barev.  Barvy používané ve středověkém křesťanském 
umění a architektuře mají již od starokřesťanských dob ustálenou symboliku. 
Barva se významně uplatnila i dále v křesťanské liturgii. Dříve používaný barevný 
kánon zavedl plně papež Inocenc III. ve 13. století.  

Symbolika bývala chápána jako vztah významu a účelu. Rozdělila barvy 
na „dobré“ a „špatné“, bílá, červená a zelená byly barvami dobra, k nim v opozici 
stály barvy žlutá a černá. Nadále se ale uplatňoval dvojí význam barev, dle 
použitých odstínů.  Bílá barva symbolizovala světlo, čistotu, panenství a věčnost, 
jejím nositelem byl Kristus. Bílá byla nejslavnostnější barvou, nositelka radosti, 
krásy, světla, barva Boha i mučedníků. Černá naopak označovala beznaděj, 
bolest, temnotu. Černá značila smutek, byla tedy nošena ke smutečním 
slavnostem. Nejvznešenější starokřesťanskou barvou byla červená, purpurovou 
nosili císaři. V počátcích křesťanství byla její nositelkou také Panna Marie, které 
byla později přisouzena barva modrá, Marie, někdy i Kristus bývali oblečeni 
v modrý plášť. Modrá symbolizovala čistotu a věrnost. Červená byla také barvou 
oběti, utrpení, hořícího ohně, ale i lásky. Byla využívána pro slavnosti pašijové, 
svatodušní i svátky světců. Zelená přinášela naději, klid a radost. Zelená byla 
spojována s každoročním obnovováním přírody, zrodem i dlouhým životem a 
nesmrtelností. Opačný význam zelené připomínal lstivost ďábla a jed. Fialová 
znamenala pokoru i utrpení, barvu postního adventu. Kámen fialové barvy, 
ametyst, byl jedním ze základních kamenů Nebeského Jeruzaléma. Dvojí 
význam nesla také žlutá barva, znamenala ďábelskou zradu, v odstínu 
zastupující zlatou barvu, symbolizovala dokonalost a velkolepost zlaté barvy. 
Blízkostí k významu bílé barvy se vyznačovala barva stříbrná, taktéž nositelka 
panenské čistoty Marie a Božího slova. Jednotlivé barvy do dnešních dob 
přísluší liturgii, označují oděv představitelů církve i jejich hodnost. 16    
 

4. Poznámky 
 
1  Eco Umberto, Umění a krása ve středověké estetice, Praha 2007, vyd. 2, str. 72 

2  Kováč Peter, Katedrála v Chartres, vyd. 1, s. 27 
3  Rozměry čerpány z encyklopedie Wikipedia a  Koch Wilfried, Evropská architektura, s. 170. 
4 viz.2, s. 276, Guillaume Durant, Kostel a jeho části, Rationale Diviorum Officiorum, I, 1, 1 – 51, 
druhá polovina 13. století, 9, „…Věřící předurčeni k /věčnému/ životu jsou kameny v této zdi, jež 
bude stavěna až do konce světa…“, Barevná rekonstrukce je v této literatuře vyznačena pouze 
odstupňováním šedé barvy a členěním materiálů. Jisté je, že interiéry i exteriéry gotických 
katedrál byly barevné, zdobeny freskami nebo polychromovány.  
5 Koch Wilfried, Evropská architektura, Encyklopedie evropské architektury od antiky po 
současnost, Praha 1998, ISBN 80 – 7202 – 388 – 8, s. 150, výrok Dionýsia Areopagita.  
6 viz.2, s. 51, Dvě okna v chóru jsou ze 16. století a z roku 1961.  
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7 http://www.groveart.com/shared/views/article.html?section=art.016111.1.1.1#art.016111.1.1.1, 
Virginia Chieffo Raguin, Oxford University Press, 2007 
8 Bartlová Milena, Průvodce studiem středověkého výtvarného umění, Masarykova univerzita 
v Brně, 2003, vyd. 1, str. 65, 5.2.5 Sklomalby, „V 15. století se rozšiřovala malba na větší plochy 
skla a ustupuje starší mozaikové skládání z jednotlivých barevných plošek.“ 
9  viz.2, s. 50 – 53, zobrazení umístění i popis všech vitráží. Kováč čerpá z díla Les vitraux de la 
cathédrale de Chartres, 1926 bývalého kanovníka katedrály Yvese Delaporte a Étienna Houveta. 
10 viz. 2, s. 39, Kováč odkazuje k dobovému spisu mnich Teophila Diversarum atrium Schedule 
11./12. století a „Heraklia“ De coloribus et artibus Romanorum. 
11 viz. 1, s. 65 
12 Gotika, Architektura-Sochařství-Malířství, Gotická malba na skle, Brigitte Kurmannová-
Schwarzová, Praha, 2000, s. 469 
13 Baran Ludvík, Barva v umění, kultuře a společnosti, Praha AMU, 1978, vyd. 1, s.89 
14 viz. 1, s. 4, „…u Tomáše Akvinského ( Suma theologie I,39,8 ), kde jsou jako krásné 
označovány předměty obdařené jasnou barvou…“, „Hugo od Sv. Viktora v tomto smyslu chválí 
zelenou barvu jako ze všech nejkrásnější, jako symbol jara, obraz znovuzrození…“, … „Vilém 
z Auvergne…podpírá jej argumenty o psychologickém vyvážení zelené barvy…“ 
15  viz.2, s. 40 - 41  
16 viz. 13, s. 118, „Červený klobouk se širokou krempou a 15 střapci nosí kardinálové, zelený 
klobouk a 10 střapců arcibiskupové, černý klobouk se 6 střapci označuje apoštolské pronotáře ( 
preláty ), ostatní preláti nosí rubínový klobouk se 6 střapci. Černý klobouk se třemi střapci jsou 
heraldickým příznakem opatů, proboštů a provinciálů, děkani a faráři nosí černý klobouk s jedním 
střapcem.“ 
Obr. 1 Kováč Peter,  Katedrála v Chartres: francouzské umění rané a vrcholné gotiky, Praha 
2007, vyd. 1, ISBN 9788072810000, s. 36 
Obr. 2 www.greatdreams.com, www.flickr.com,  
Obr. 3, viz. Obr. 1, s. 41 
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