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Resumé 
 

Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory náleží k nejvýznamnějším, ale zároveň k 
nejpozoruhodnějším středověkým sakrálním stavbám v Čechách. Pozoruhodnost a zárověň jistou 
vyjiměčnost mu ve srovnání s dochovanou skupinou tribunových kostelů propůjčuje početný soubor 
11 románských figurálních reliéfů (z nichž 8 je zachováno v relativní úplnosti) osazených do lícového 
zdiva jižního průčelí věže a lodi kostela. Nemalou zásluhu na uměleckohistorické vyjimečnosti stavby 
mají také slepé arkády spolu s obloučkovými vlysy. Již v době svého  „objevení“ Janem Erazim 
Vocelem před vice jak 150 lety byla sepsána řada studií a článků, které každá následující generace 
historiků a historiků umění obohatila řadou hypotéz a domněnek, vycházejících především z 
nalezené autentiky biskupa Daniela I. a neporozumněním problematice restaurování na konci 19. 
století. Řada nepřesností a domněnek se povedla vyvrátit systematickým zpracováním písemných a 
stavebně historických pramenů, které se podařilo získat při opravě kostela v posledních dvou 
desetiletích minulého století. Přesto zde stále zůstává řada nadále otevřených otázek, na které 
nejsme schopni odpovědět. Srovnávací materiál pro poznání románského stavitelství je velmi malý a 
řada ho zaniká při opravách staveb bez odborného dohledu, nebo při jeho nedostatečném 
zdokumentování. Obdobným problémem je zasaženo i poznání románského sochařství. Především 
jeho datování je problematické i v zemích s dlouholetou  sochařskou tradicí, kde je daleko bohatší 
fond srovnávacího materiálu ve srovnání s českými kamenosochařskými památkami. Všechny, v 
mnoha případech na první pohled nezajímavé zjištěné a nezjištěné jednotlivosti, nám však dokáží 
historicky přiblížit a snad i pochopit  tuto vyjimečnou románskou stavbu. 

Románský kostel v Jakubu byl, pokud vezmeme v úvahu širší chronologické vymezení, 
postaven mezi lety 1148–1165. Toto časové vymezení se kryje s dobou biskupského úřadu biskupa 
Daniela I., který v roce 1165 vysvětil oltář Panny Marie  na tribuně kostela  a vložil do něj písemný 
záznam o této události. Předpokládáme, že v tuto dobu byla stavba, alespoň v hrubé podobě hotova.  
Písemný záznam o svěcení hlavního oltáře není dochován, ale podle nálezu Danielovy pečetě a 
ostatkové schránky i v hlavním oltáři, spadá jistě časově do doby jeho episkopátu. Autentika nám 
také přibližuje trojici fundátorů kostela, kterými byla paní Marie se svými dvěma syny Slaviborem a 
Pavlem.  O rodinných vazbách a majetkových možnostech této rodiny můžeme jen hypoteticky 
uvažovat. Předpokládané vazby k rodu Švábeniců nebo k Miroslavovi,  zakladateli blízkého 
Sedleckého kláštera jsou historicky nedoložené. Lákavé propojení Miroslava se Zábořím nad Labem 
a s paní Marií vychází z topografických a majetkoprávních vztahů blízkých vsí, které jsou však 
písemně doložitelné až v první polovině 15. století. Největším historickým stavebním zásahem do 
románské stavby bylo zaklenutí plochostropé lodi dvěma poli renesančních kleneb, jejichž klenební 
pas zaslepil prostřední románská okna a důsledkem toho byla obě postranní okna zvětšena jak je 
známe dosud. V této době došlo také k probourání poprsní zdi tribuny a vysazena dřevěná 
prodloužení podél stěn lodi. Tato úprava měla za následek probourání trojice kruhových oken, z nichž 
to jižní, druhotně zazděné se stále opticky uplatňuje na fasádě vedle ústupkového portálu. 
Dispozičně je však stavba zachovaná ve své románské podobě. Uměleckohistorický charakter 
exteriéru románské stavby jak ho známe dnes je převážně výsledkem několika oprav, probíhajících 
od konce 19. století až do poslední opravy prováděné v letech 1997–2000. V autentické podobě 
zůstal pouze rozvrh slepých arkád, obloučkových vlysů  a osazení jednotlivých figurálních reliéfů na 
jižním průčelí lodi kostela. Věž  i severní stěna lodi prošla obnovou a kamenickou výměnou 
architektonických článků ještě v osmdesátých letech minulého století v duchu historismu.  

Ojediněle zachovaná sochařská výzdoba v podobě figurálních reliéfů z doby před rokem 
1165 nás přivádí pouze na nejisté pole domněnek a možných hypotéz. Nejpravděpodobnější 
hypotézou zůstává, že reliéfy byly od počátku tesány jako soubor, což potvrdil rozbor 
kamenosochařského materiálu i jednotný slohový názor. Vyjimku zde může tvořit pouze 
fragmentárně zachovaný reliéf, lišící se strukturou pískovce, který je použit i na architektonické části 
kostela. Předpokládá se, že mohl vzniknout až na místě stavby.  Rozhodnout, která z následujících 
dvou hypotéz je správná, je velmi obtížné.  Úvahy o druhotném osazení reliéfů z jiné stavby (či pro 
jinou stavbu určenou) jsou logicky podpořeny chybějícími částmi, které by se do rozvrhu arkád 
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nevešly (např. nohy donátorů, odsekaná lizéna u opata). Tyto úpravy však mohly být provedeny i z 
jiných, pouze intuitivně tušených důvodů, vycházejících z poznání stavby. Architektonický rozvrh 
slepých arkád není pravidelný a jsou zde zachytitelné i drobné změny v rozvrhu členění věže 
(nepokračující sloupek arkády). Architektonické články mohly být vytesány dříve a bylo jistě 
jednodušší upravit desky než architektonický rozvrh. Této domněnce nasvědčuje i přítomnost dvou 
postav donátorů, které svádějí, u jinak ikonograficky sporných reliéfů, je ztotožnit se Slaviborem a 
Pavlem z autentiky. Paní Marii bychom pak logicky mohli předpokládat na jižní straně věže s reliéfem 
Panny Marie. I přes vědomé otázky, na které nedokážeme s jistotou odpovědět, je nepochybné, že 
máme před sebou co do rozsahu i kvality ojediněle zachované reliéfy, obohacující svým významem 
fond románského sochařství v celoevropském měřítku.  

Kostel sv. Jakuba v Jakubu byl pro své nezpochybnitelné uměleckohistorické hodnoty a pro 
 intaktně dochované románské stavební konstrukce prohlášen v letošním roce Národní kulturní 
památkou. 

 
 



 3 

 


