
Resumé 

 
 

Tato bakalářská práce se svým obsahem zaměřuje na stavební historii 

českobudějovického chrámu sv. Mikuláše ve 13. a 14. století. Celkoví koncept práce je 

tématicky členěn do jedenácti kapitol. První tři kapitoly  jsou věnovány úvodu, seznámením 

se s tématem práce, dosavadní literaturou a stručné historii chrámu sv. Mikuláše. Čtvrtá 

kapitola je pojmenována Topografie a stručně se věnuje Českobudějovicku z pohledu 

geologie a historie 13. a 14. století. Dalším tématem této kapitoly jsou psané a nepsané 

prameny vztahující se k svatomikulášské farnosti.  Následující pátá kapitola, Historie města a 

farnosti ve 13. a 14. století, svůj obsah již zcela vyjadřuje názvem. Její badatelský přínos 

spočívá v pokusu o rekonstrukci farního kléru při svatomikulášském chrámu, církevní správy 

a ukázání, že České Budějovice nebyly postaveny na bažinách. Šestá kapitola je koncipována, 

jako stavebně technický popis chrámu, který je podrobným popisem celého kostela. O ten se 

opírá další, sedmá kapitola, která se podle svého obsahu jmenuje Chronologické vymezení 

nejstarších objektů města. Zde je věnován prosto určení a strukturálnímu porovnání  

fragmentů nejstarších zdiv města, rozlišení jednotlivých stavebních etap výstavby a osobě 

stavitele chrámu Hirza. Osmá kapitola se podrobně věnuje geologii města a jejímu vlivu na 

chrámovou výstavbu. Další kapitolou je Závěr na nějž navazuje seznam používaných listin a 

kapitola s přílohami. 

Nejpřínosnější kapitolou celé práce je Geologie a její vliv na výstavbu města a chrámu. 

Zde totiž dokazuji, že město nikdy nemohlo stát na bažinách a nebo mokřadech, což je jednou 

z klíčových informací pro další kapitoly. Dále pomocí geologie ukazuji vdálenost rulových a 

granulidových lomů od chrámu. Z geologie vycházím i v sedmé kapitole, kde jak jsem se již 

zmínil rozebírám chrámovou stavbu ze stavebního hlediska. Zde chrámové zdivo 

chronologicky člením, ale i rozebírám ze strukturálního hlediska a následně reflektuji 

s prameny. Díky těmto indiciím následně rekonstruuji rozměry a tvr presbytáře společně na 

něj navazujícími postraními kaplemi. Násladně v této práci dokazuji, že samotná výstavba 

chrámu probíhala v přibližném rozmezí let 1265 – 1335 s přesrušením stavebních praci okolo 

roku 1279.  

Tato práce je tedy přínosem svým souhrnem historyckých a jak dosavadní literatury a 

interdiscilinárních poznatků, s pomocí kterých rekonstruuje stavební historii chrámu sv. 

Mikuláše v 13. a 14. století.  

 

 


