
Nazarénská křížová cesta v     kapli sv. Cyrila a Metoděje v     Želechovicích  

Součástí výzdoby interiéru kaple svatého Cyrila a
Metoděje  v Želechovicích  je  čtrnáct  závěsných  obrazů
křížové  cesty  ve  zdobených  novogotických  rámech.
Symbolická cesta sledující  události  s ukřižováním Ježíše
Krista visí na obou stranách chámové lodi vždy po šesti
obrazech. První zastavení „Pán Ježíš odsouzen k smrti“ a
poslední zastavení „Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu“
spočívají  naproti  sobě  na  zdech  presbytáře,  a  to  nad
vchodem  do  sakristie  a  nad  vchodem  do  bývalé  boční
kaple, která v současnosti slouží jako provozní místnost. 

Kalvárie  byla  zakoupena  v roce  1885,  v  době
dokončení  stavby  kaple,  a  to  za  přispění  460  zlatých
(rakousko-uherských), které daroval sedlák ze Želechovic
(z  č.p.  27)  Hynek  Crha.  Tento  dárce  taktéž  přispěl  na
samotnou  stavbu  kaple  částkou  1000  zlatých.  Pro
představu  je  třeba  připomenout,  že  v těchto  letech  činil
roční plat učitele 130 zlatých.

Autorem  obrazů  je  šternberský  malíř  a  zlatník
Gustav  Přeček,  jenž  svoje  autorství  stvrdil  nápisem  na
plátně  posledního obrazu křížové cesty,  a  to  na  prvním
schodě  před  vstupem do  Ježíšova  hrobu.  Tento  umělec
opravoval malby v řadě převážně venkovských kostelů na
severní a střední Moravě (interiéry, chór, varhany…). Ve
Šternberku  prováděl  přemalby  fresek  J.  K.  Handkeho.
Počátkem  minulého  století  se  ujal  renovací
svatokopeckého  areálu.  Přeček  byl  ve  své  době
uznávaným  malířem,  vyučil  se  ve  Vídni  u  malíře
profesora  Kuglera  (stejně  jako  další  člen  rodiny
Přečkových  -  František  Přeček),  jeho  práce  se  však  do
dnešní  doby  většinou  nedochovaly,  neboť  podlehly
pozdějším  restaurátorským  zásahům.  Věnoval  se
dekorativnímu  malířství  v historických  slozích,  zvláště
barokních,  restaurování  fresek,  malířství  krajin  a  figur.
Prováděl například obnovu (přemalbu) freskové výzdoby
rotundy  v kroměřížské  Květné  zahradě  (1900-1903)  ve
spolupráci  s Gustavem  Schmidtem.  Restauroval  fresky
v arcibiskupském  známku.  Vyzdobil  zámecký  kostel  na
Hukvaldech, zámeckou kapli ve Skaličce a Frýdlantu nad
Ostravicí a pracoval i na výzdobě celé řady dalších kostelů
(Zlobice,  Zlín,  Doloplazy,  Křenovice,  Velký  Benov  u
Přerova,  Trenčín,  Prievidza  aj.)  Do  některých  obrazů
zhotovil  také  oltářní  obrazy  (Hoštice,  Lotrinkovice,
Šumice,  kaple  v kroměřížském  sirotčinci).  Je  autorem  nástropní  alegorické  malby
v holešovickém zámku. V Olomouci vyzdobil slavnostní sál arcibiskupské rezidence,  patřil
k restaurátorům ve službách olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna (1892-1904), který
želechovickou kapli i s Přečkovou křížovou cestou v r. 1885 vysvětil. Na Moravě též působil
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další z rodiny Přečků, František Přeček (28. 10. 1863, Šternberk – 28. 12. 1939 Bystřice pod
Hostýnem), pedagog, akademický malíř a restaurátor. Též se vyučil ve Vídni jako Gustav.
V Kroměříži měl dokonce  sochařskou dílnu. Zhotovil mramorové sousoší sv. Petra a Pavla a
sv.  Cyrila  a  Metoděje  pro  Velehrad,  hlavní  oltář  pro  kapli  na  Radhošti,  boční  oltář
z carrarského mramoru pro svatohostýnskou baziliku. Pro arcibiskupský zámek vytvořil sochy
archanděla Gabriela a Anděla strážce u balkonu na nádvoří, podílel se také na vybavení pro
sněmovní sál kroměřížského sněmu. Restauroval Trogerovu nástropní malbu v hlavním sále
bývalého  kláštera  Hradisko,  nástěnné  malby  v arcibiskupském  zámku  a  Květné  zahradě
v Kroměříži,  Stegrovy  a  další  nástěnné  malby,  Spielbergův  oltářní  obraz  z roku  1677,
pracoval na polychromii sochařských děl na varhanách a na chóru, restauroval oltáře, zlacení,
umělé mramory a kazatelnu v kostel sv. Jana Křtitele. 

Z uvedeného výčtu prací členů rodiny Přečkových tak jasně vyplývá, že želechovická
křížová  cesta  pochází  z dílny  umělců,  jejichž  odborné  působení  zanechalo  mnoho  stop
v našich moravských římskokatolických objektech a uplatnilo se i u významných moravských
církevních představitelů olomoucké arcidiecéze.  

Avšak  Přečkovo  dílo  v podobě  želechovické  křížové  cesty  nemohlo  pramenit  jen
z výtvarníkovy fantazie a představy, jak se mohla Ježíšova cesta na Golgotu odehrávat, nýbrž
výtvarná  podoba  (obsah,  symbolika,  kompozice)  jednotlivých  zastavení  křížové  cesty  se
musela řídit liturgickou normou. Podoba obrazů křížové cesty se začala vyvíjet, když se téma
pašijí objevilo v umění, především v malbě deskové, bylo ovlivněno jednak původním textem
evangelií a vznikem nových zastavení, jednak dobovým, národnostním, kulturním a osobním
potenciálem umělců. Celý 14 dílný cyklus vznikal až od 17. století, kdy se oficiální podoba
křížové cesty  ustálila  a  byla  dána  církevními  předpisy.  Gustav  Přeček proto  musel  z této
normy  vycházet  –  ikonografie  jednotlivých  obrazů  křížové  cesty  měla  z církevního  i
teologického hlediska závazný charakter, a aby se malíři neodchýlili od věroučné správnosti,
využívali  soubory  grafických  listů,  čímž  se  malby  křížové  cesty  staly  do  jisté  míry
řemeslnickou záležitostí. 

Přeček  si  vzal  za  vodítko  vzniku  jednotlivých  zastavení  křížové  cesty  v kapli  sv.
Cyrila a Metoděje v Želechovicích dílo malíře Josefa Führicha, a sice jeho křížové cesty na
čtrnácti  freskách,  každá  o  rozměru  240 x  185 cm,  umístěné  ve  vídeňském chrámu  Páně
Johann-Nepomuk Kirche,  na nichž pracoval v letech 1844-1846. Führich,  jenž chtěl  svým
dílem, ovlivněným Dürerovými grafikami, působit nábožensko-misijně a odmítal pojetí umění
jako dekorace, kráčel tím, že zobrazoval čtrnáct křížových zastavení, ve stopách tradice malby
inspirované od 17. století františkánskou mystikou utrpení. Funkci centrálního kompozičního
principu scénicky zdařile  provázaného sledu obrazů plní  tiše  trpící  Kristus  v kontrastu  se
svalnatými,  prudce  se  pohybujícími  pochopy  a  truchlícími  průvodci  s dramaticky
požehnaným  výrazem.  Přeček  tak  kopíroval  stěžejní  dílo  monumentálního  náboženského
umění jednoho z nejvýznamnějších  rakouských malířů pozdního romantismu,  které  patřilo
díky cílenému rozšiřování ve formě mědirytin k nejvíce kopírovaným výtvorům dané epochy
a je  skvělým příkladem popularizace  nazarénských  uměleckých  představ.  To koneckonců
dosvědčují i další obrazy z křížových cest českých kostelů, které, stejně jako křížová cesta
v Želechovicích, z Führichovy práce vycházejí, a proto se jí výrazně podobají: závěsné obrazy
na plátně od J. Görlicha z r. 1878 v kostele sv. Václava v Nemoticích, obrazy v kostele svaté
Cecílie v Lipovce (okres Blansko).

Díky přispění  zmíněného želechovického sedláka Hynka Crhy tak regionální  malíř
Gustav  Přeček  vytvořil  na  vesnické  poměry  cenné  umělecké  dílo,  jenž  odráží  teologické
představy římskokatolických křesťanů spojené s ukřižováním Krista  zahrnující  dění  kolem
jeho  odsouzení  Pilátem  Pontským,  nesení  kříže  po  Via  Dolorosa  a  ukřižování  na  hoře
Golgota, která si za více jak 130 let svojí existence vysloužila i historickou hodnotu. Svojí
velikostí dokládá, jaký měli zdejší farníci vztah a úctu k principům svého náboženství.  



napsal Ing. Antonín Hampl,
správce Vesnického muzea Želechovice
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Vlevo dvanácté zastavení křížové cesty Gustava Přečka ze Šternberka, vpravo Fuhnerova šablona, podle níž
obraz dvanáctého zastavení do kaple sv. Cyrila a Metoděje v Želechovicích zhotovil.
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