
OLTÁŘNÍ OBRAZ SV. 
JAKUBA STARŠÍHO



SV. JAKUB STARŠÍ (VĚTŠÍ)

• Apoštol mučedník

• Syn rybáře Zebedea a Marie Salome, bratr evangelisty Jana

• Za Heroda Agrippy I. roku 44 sťat. Ostatky v 7. století převezeno do 

Španělska (do Zaragozy, po roce 714 do Compostely)

• Svátek:  25. července = den vysvěcení chrámu sv. Jakuba ( r. 816).  

Zničen 997, 1075 – 1150 vystavěna bazilika, dnes katedrála v Santiago 

de Compostela (Španělsko, Galicie), od 11. století nejvýznamnější 

poutní místo středověku.

• Zobrazení: apoštol, muž středního věku v dlouhé splývavé říze. 

• Atributy: svitek evangelia či kniha, poutnická hůl, klobouk, mošna, 

láhev na vodu z tykve, mušle hřebenatka, případně meč. 

• Patron: poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků, 

voskařů, sirotků i umírajících; vzýván je za dobré počasí i na ochranu 

před revmatismem



OLTÁŘNÍ OBRAZ SV. 
JAKUBA STARŠÍHO

• Z 19. století

• Autor: neznámý

• Olej na plátně, 198 x 96 cm

• V roce 1782 postaveny po přestavbě kostela 3 oltáře (hlavní –

Sv. Jakuba,  Ukřižovaného Spasitele,  P. Marie Bolestné)

• V roce 1841 byly renovovány - nevíme, zda už v té době obraz 

nad hlavním oltářem visel nebo byl právě v této době pro kostel 

pořízen

• Oltáře jsou dnes v tzv. staré kapli, která až do přestavby kostela 

v letech 1928 – 1929 byla presbytářem hlavní = jediné 

chrámové lodi.

• První zmínka o obraze je v inventáři z roku 1929 („v presbytáři 

bude ponecháno všechno jak bylo… socha B. srdce Páně, P. Marie  

a sv. Josefa a obraz sv. Jakuba“)



Obraz Sv. Jakuba ve staré kapli, 1944 – 1945. 

V roce 1957 byl nahrazen oltářním obrazem Stětí sv. 

Jakuba - autor: akademický malíř František Peňáz 

(1912 – 1996, rodák z Pašovic) - dar ročníku 1907.



Naposled byl obraz sv. Jakuba použit při primiciích P. Rudolfa Repky 9.5.1998. 



RESTAUROVÁNÍ OBRAZU SV. JAKUBA
STARŠÍHO

• 1. r. 1941 - František Petr (1884 – 1964) -

významný český restaurátor, profesor 

dekorativní malby a malířských technik na 

Baťově škole umění ve Zlíně, později 

restaurátor SZM v Opavě

• 2. r. 1957- Břetislav Menčík (1883 – 1958) –

akademický malíř, žák K. Ženíška

• (3?) Možný další neodborný zásah, o 

kterém nejsou záznamy – poukazuje na to 

stav zjištěný při průzkumu a restaurování v 

r. 2021.

• 3 (4?). r. 2021 - Ludmila Štefánková 

(emeritní vedoucí konzervátorského 

oddělení Slováckého muzea v Uherském 

Hradišti), kde působila  v letech 1981 –

2019.



STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM



Vypadaná barva, prosvítá struktura plátěné podložky, místy obnažen bílý křídový podklad malby. Povrch 

malby pokrytý vrstvou nečistot a skvrnami nekvalitního laku na bázi šelakové pryskyřice. 



Pokrytí plísněmi bylo evidentní na povrchu malby, i v mapách 

a černých skvrnách na zadní straně podloženého plátna,



• Provedeno zafixování 

odpadávající malby

• Vyrámování a 

odstranění napínacího 

rámu silně napadeného 

červotočem



• Poškození samotného obrazu/fragmentu obrazu bylo velké

• V oblasti horní a spodní části se nedochovala původní malba včetně
původního plátna



• Odstraněny plísně a skvrny z malby 

• V minulosti provedené retuše byly 

postupně očištěny 

• Obraz byl podložen novým plátnem a 

napnut na nový napínací rám 

• Poškozená místa v ploše obrazu 

vytmeleny a lokálně barevně

retušovány

• Nakonec povrch malby konzervován 

ochranou vrstvou

• Restaurovaný obraz odevzdán zpět 

14.7.2021 s podrobnou 

fotodokumentací a restaurátorským 

protokolem 




