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Úvod  

 

Románský kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, není jistě třeba na úvod práce 

podrobně představovat. Kostel se do podvědomí široké veřejnosti dostal především díky 

početné odborné i vědecko populárně naučné uměleckohistorické a historické literatuře, ve 

které byla již nesčetněkrát připomenuta pozoruhodnost a vyjimečnost této nevelké stavby, 

přestože svým stavebním typem nijak nevybočuje ze skupiny jednolodních románských 

tribunových kostelů s apsidou na východě a hranolovou věží v ose západního průčelí. 

Architektonický význam a uměleckohistorickou vyjimečnost sakrální stavbě propůjčují slepé 

arkády a v exteriéru ojediněle dochovaný soubor románských figurálních reliéfů osazených 

do lícového zdiva jižního průčelí, které doplňuje tympanon ústupkového portálu. Vyjimečnost 

stavby historicky dokresluje autentika biskupa Daniela I. (1148 – †1167), nalezená v roce 

1845 při bourání oltáře na tribuně s datací 19. listopadu 1165, která se stane klíčovým 

pramenem nejen k  dataci svatojakubského kostela, ale i ke jmenovaným stavebníkům 

kostela - paní Marie se syny Slaviborem a Pavlem. Mimořádná, co do rozsahu a stavu 

zachování, sochařská výzdoba i architektonické členění fasád nevelkého venkovského 

kostela přesahují uměleckou úrovní nejen hranice daného regionu, ale i celých Čech.  

Na první pohled zdánlivě bohatá literatura věnující se architektuře i sochařské 

výzdobě,  se však ve většině případů mění pouze na jednotlivé studie či krátké články 

zabývající se pouze jednotlivostmi, které bez komlexního náhledu na architektonickou 

památku mohou být v řadě případů zavádějící nebo mylné.  Vyjimečnost stavby spolu 

s nejednotností názorů v literatuře, systematicky nezpracovanými písemnými prameny a 

jejich následné, často historicky nepodložené interpretace, odvádí některé badatele až na 

hranici možné historické skutečnosti. Všechny tyto názory se však za současného stavu 

bádání jak románské architektury tak sochařství velmi obtížně vyvracejí. I přes všechnu 

složitou problematiku, na kterou jsem narazila již dříve při psaní bakalářské práce, a kdy se 

téma zdálo býti za daných okolností vyčerpané, jsem znovu vstoupila tak říkaje do „stejné 

řeky.“ Znovu se pokouším, a to na základě písemných primárních a sekundárních archivních 

pramenů spolu se stavebně historickou a uměleckohistorickou stránkou památky, dovést 

práci k  objektivnímu monografickému zpracování svatojakubského kostela, které 

(překvapivě) stále chybí. 
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Další práci po několika letech podpořilo úspěšné, takřka detektivní pátrání po 

literatuře a památkové dokumentaci, která nebyla před dvěma lety k dispozici. Z literatury je 

na místě zmínit především získání disertační práce Románské reliéfy ve Svatém Jakubu 

Zdeňka Kudělky vzniklé na Masarykově univerzitě v Brně a obhájené již v roce 1950, která 

zřejmě pro svoji nedostupnost v následné literatuře chyběla. Z památkové dokumentace jde 

především o dlouhodobě nezvěstný stavebně historický průzkum z 80. let minulého století 

zpracovaný Dobroslavem Líbalem. Tento dokument má nezastupitelnou hodnotu především 

pro rozsáhlou fotodokumentaci stavby zachycující stav památky a některé stavebně 

historické situace, které v průběhu obnovovacích pracích zanikly. Fotografická dokumentace 

se tak po několika letech mění v obrazový pramen. Také se mi podařilo získat chybějící 

zaměření kostela ze šedesátých let minulého století, které mi laskavě zapůjčil pan PhDr. 

Václav Všetečka. 

Závěrem bych chtěla vyslovit také poděkování panu Ing. Janu Žižkovi z Národního 

památkového ústavu středních Čech v Praze za zapůjčení několika desítek fotografií ze 

stavebně historického průzkumu v roce 1996, které dokumentují dosud nepublikované 

nálezové situace týkající se interiéru kostela a zděné tribuny v západní části lodi kostela a 

pomoc při dohledání restaurátorské zprávy architektonických prvků, sochařské výzdoby a 

omítkových vrstev jak v interiéru tak exteriéru stavby. Poděkování také náleží panu PhDr. 

Jířímu Sršňovi z Národního muzea v Praze, který s velkou trpělivostí sdílel mé nadšení nad 

(v literatuře nezvěstnou) „obyčejnou“ olověnou schránkou, která kdysi ukrývala autentiku a 

relikvie biskupa Daniela I., určenou pro románskou oltářní menzu na tribuně kostela sv. 

Jakuba. Zároveň děkuji panu prof. PhDr. Jiřímu Kuthanovi, DrSc. za vedení práce a 

odbornou pomoc po celou dobu mého studia. 

 Přestože práce byla ve většině případů doprovázena spíše nezjištěnými (především 

na poli archivního bádání, protože rozsah a výpovědní hodnota písemných pramenů ke 

svatojakubskému kostelu jsou ve většině případů omezené)  či vyvrácenými poznatky, mají i 

tato zjištění spolu se stavebně historickými a uměleckohistorickými poznatky výpovědní 

charakter, doplňující historický obraz této vyjimečné stavby. 
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Kostel sv. Jakuba v uměleckohistorické a historiografické 

literatuře 

 

Následující přehled uměleckohistorického a historiografického bádáni se nesnaží 

podat úplný výčet literatury pojednávající o kostele sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. 

Pokouší se především zachytit názory historiků a historiků umění, kteří přinesli nové 

poznatky na danou problematiku, nebo nějakým způsobem ovlivnily následující generace 

badatelů. 

 

 Jan Erazim Vocel a literatura 19. století 

Románský kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory se stal předmětem zájmu již  pro 

první generaci uměleckých historiků, nejen pro architektonické hodnoty a dochované 

románské reliéfy na jižním průčelí, ale také pro nález oltářní autentiky v roce 1845 z oltáře 

na tribuně s datací 19. listopadu 1165, která tak potvrdila předpokládané stáří stavby.  

Načasování nálezu zdá se být s odstupem skoro dvou staletí jedním z významných 

badatelských podnětů pro začínající všeobecný historický zájem o naše románské památky 

kolem poloviny 19. století, v jehož čele stála především architektura. První jednotlivé studie o 

románské architektuře vycházely v Časopisu českého muzea a od roku 1854 v tehdy nově 

založeném časopisu Památky archaeologické a místopisné, vydávané od archeologického 

sboru Muzea království Českého nákladem Matice české (redaktorem K.V. Zap 1854–

1913). Významnou osobností této generace se stal Jan Erazim Vocel (*1802, Kutná Hora – 

†1871, Praha), považovaný již následujícími generacemi za zakladatele českého 

středověkého dějepisu umění a české archeologie.1 Není tedy náhoda, že první kdo o 

svatojakubském kostele podrobně referoval byl Jan Erazim Vocel v Časopisu českého 

muzea v roce 1847.2 Podrobnou studii Byzantinský kostel ve vsi Svatém Jakubě doplnily v 

                                                 
1 Základní monografické práce shrnující poznatky o životě a díle Jana Erazima Vocela jsou: Vojtěch 

BIRNBAUM: Jan Erazim Vocel, zakladatel našich dějin umění, Praha 1942 (2. upravené vydání bez 

poznámkového aparátu z roku 1921) ; Karel SKLENÁŘ: Jan Erazim Vocel: Zakladatel české archeologie, Praha 

1981; Klement BENDA: Jan Erazim Vocel, in: Kapitoly z českého dějepisu umění I. (ed. Rudolf Chadraba), 

Praha 1986, 87–105. 
2 Jan Erazim WOCEL: Byzantinský kostel ve vsi Svatém Jakubě, in: Časopis českého muzea 21, díl I., Praha 

1847, 211–228. 
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následujících letech ještě dva články z roku 18523 a 1857,4 které jsou doprovázeny prvními 

známými vyobrazeními kostela sv. Jakuba. Studie se záhy stanou základem pro další 

generace zabývající se románským kostelem v Jakubu, ale i románskou architekturou 

vůbec. Z pohledu dnešního badatele mají jeho práce již charakter písemného a 

ikonografického pramene, protože jako jediné nám přibližují nález autentiky a architektonický 

stav kostela před restauracemi probíhající od sedmdesátých let 19. století, které do stavby 

zasáhly ve smyslu ji navrátit původní, slohově jednotný románský charakter, nenarušený 

pozdějšími renesančními a barokními úpravami. 

Jan Erazim Vocel  pocházel z nedaleké Kutné Hory a proto stavbu kostela velmi 

dobře znal. O jeho existenci,  jak sám píše,5 se dozvěděl ze Schallerovy 6 a následně ze 

Sommerovy7 topografie, kde autoři přisuzují stavbu kostela a jeho sochařskou výzdobu 

řeholníkům z  nedalekého cisterciáckého kláštera v Sedlci.  Vocel  ještě ve svých raných 

studiích nepoužívá pojem románský sloh. Důsledně používá až do roku 1852 pojem 

byzantinský sloh, protože až do této doby bylo románské umění považováno za odnož 

byzantského umění. Rozdíl mezi slohem románským a byzantským vyložil poprvé roku 1856 

v článku Übersicht der romanischen Baudenkmale in Bömen8 zřejmě pod vlivem příruček 

Otteovy a Kuglerovy.9 Vyložil zde již jasný rozdíl mezi oběma slohy a ukázal, že románský 

sloh se vyvinul ze západního starokřesťanského umění.10  Jako první badatel se zabývá 

                                                 
3 Jan Erazim WOCEL: Byzantinský kostel ve vsi sv. Jakubě, in: Archeologické listy, Svazek I., článek B1, Praha 

1852, nepag. Archeologické listy měly být vydávány od Musejního archeologického sboru, vyšlo pouze 1. číslo; 

v německé verzi pod Archaeologische Blätter. 
4 Jan Erazim WOCEL: Die romanischen Kirchen zu Záboř und St. Jakob in Böhmen, in: Mitteilungen der K.u.K. 

Central Commision für erforschung und erhaltung der Baudenkmale II, 1857, 116–122. 
5 WOCEL 1847 (pozn. 2) 213. 
6 Jaroslaus SCHALLER: Topographie des Königreichs Böhmen: Darinn alle Städte, Flecken, Herrschaften, 

Schlösser, Landgüter, Edelsitze, Klöster, Dörfer, wie auch verfallene Schlösser und Städte unter den 

ehemaligen und jetzigen Benennungen samt ihren Merkwürdigkeiten beschrieben werden.; Sechster Theil. 

Cžaslauer Kreis, Prag,Wien,  1787, 15. 
7 Johann Gotfried SOMMER: Das Königreich Böhmen, statistisch–topographisch dargestellt von Johann 

Gotfried Sommer, Eilfter Band, Časlauer Kreis, Prag 1843, 332. 
8 Jan Erazim WOCEL: Übersicht der romanischen Baudenkmale in Bömen, in: Mitteilungen der k.u.k. Central 

Commision für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale I., 1856, 145–149. 
9 BENDA (pozn. 1) 98. 
10 Ibidem. 
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ikonografií figur, zejména postavy rytíře, porovnává ji s figurami ve Vyšehradském kodexu. 

Na základě těchto komparací považuje svatojakubské reliéfy za mladší, současné se 

stavbou románského kostela sv. Jakuba. Datuje románský kostel se sochařskou výzdobou 

do období od konce 11. století do poloviny 12. století. Jeho závěry vycházejí z ikonografie, 

nikoli ze slohových důvodů. Poté co byla nalezena autentika na tribuně kostela s datem 19. 

listopadu 1165, posunuje dataci do let 1150–1165.11 

Na konci šedesátých let 19. století vyšel příspěvek k interpretaci autentiky od 

historika Hermenegilda Jirečka (*1827, †1909).12 Příspěvek, který se zabývá problematikou 

rodiny zakladatelky Marie a jejích synů, je přejímán až do dnešních časů bez jakýchkoli 

dalších příspěvků, které by podpořily nebo naopak vyvrátili jeho závěry. Rodina zakladatelky 

paní Marie měla pocházet z rodu nazývaného později pánové ze Švábenic ze střední 

Moravy. Rodinné vazby této rodiny  jsou postavené na principu vlastního jména jednoho ze 

synů zakladatelky Marie. Předpokládá, že osobní jméno Slavibor bylo v tomto rodě stejně 

oblíbeno jako například jméno Vítek v rodě Vítkovců.  

První syntézy dějin českého středověkého umění, zahrnující i památky románské, 

vyšly z pera německy píšících badatelů. První je dílem architekta,  profesora na německé 

polytechnice Bernharda Gruebera (*1806, Donauwörth – †1882, Mnichov–Schwabing),13 

druhá pak dílem Josefa Neuwirtha (*1855, Zahrádky u České Lípy – † 1934, Vídeň).14 

Kostel sv. Jakuba v těchto výše zmíněných syntetických dílech ještě z konce 19. století je 

zahrnut jako památka poměrně přesně datovaná. Nalezená autentika z roku 1165 v Jakubu 

a nápis o fundaci pražského biskupa Jana II. (1226–1236), zachovaný v přepisu ve farní 

kronice kostela sv. Bartoloměje v Kyjích, poskytly Grueberovy chronologické vymezení 

tribunových kostelů.  Autoři však nepřinášejí nic nového a badatelským východiskem jsou 

stále práce J.E. Vocela.  

Prvním českým pokusem o syntetické shrnutí středověkého umění v Čechách a na 

Moravě byla až kniha Josefa Braniše (*1853, Brandýs n. Labem – †1911, Kladno), která 

nese název Dějiny středověkého umění v Čechách I. Od počátků křesťanství v Čechách do 

                                                 
11 WOCEL 1847 (pozn. 2. ) 216. 
12 Hermenegild JIREČEK: Příspěvek k vysvětlení záhadných soch na kostele ve vsi Sv. Jakubě  u Církvice blíž 

Kutné  Hory, in: Památky archaeologické IV/2, 1861, 176. 
13 Bernhard GRUEBER:  Die Kunst des Mittelalters in Böhmen I., Wien 1871, 42 a 85. 
14 Josef NEUWIRTH: Geschichte der christlichen Kunst in Böhmen bis zum Aussterben der Přemyssliden, 

Prag 1888, 155. 
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roku 1306, z počátku devadesátých let 19. století.15 Tehdy se českými románskými 

památkami zabýval již Ferdinand Josef Lehner (*1837, Rokycany – †1914, Praha), který 

vydával a současně redigoval časopis Method,16 ve kterém otiskoval i řadu vlastních 

článků.17 Jeho práce vyšla ve třech svazcích pod názvem Dějiny umění národa českého, 

vydávaných postupně v letech 1903, 1905 a 1907.18 Toto dílo samo o sobě bylo již v době 

svého vydání metodicky značně zaostalé. Kladným přínosem bylo však shromáždění 

materiálu, historických zpráv a identifikací řady do té doby v literatuře neznámých památek. 

Josef Braniš19 a pak následně Ferdinand Lehner20 na základě užitého materiálu (červeného 

pískovce) přiřadili ve svých dílech kostel sv. Jakuba k tzv. skupině východočeských 

románských kostelů, pocházející z uměleckého okruhu Sázavského kláštera.  

 

Od Vincence Kramáře k moderní české historii umění 

Prvním autorem, který se věnoval formálnímu a stylovému původu sochařské 

výzdoby jižního průčelí kostela sv. Jakuba byl Vincenc Kramář (*1877, Vysoké nad Jizerou – 

† 1960, Praha). Jeho studie byla publikována již v roce 1914 ve druhém svazku Uměleckých 

pokladů Čech II.,21 které redigoval Zdeněk Wirth. Vincenc Kramář zná kostel již po velké 

opravě v letech 1872–1874. Jako první ukazuje na stylovou rozdílnost tympanonu a ostatní 

figurální reliéfní výzdoby. Předpokládá, že tympanon portálu pochází od jiného sochaře než 

ostatní reliéfy na průčelí. Za autora považuje sochaře saského, ovšem bez udání bližších 

analogií. Pro ostatní figurální reliéfy předpokádá také cizí původ. Domnívá se, že vznik 

takovéto monumentální skupiny není možný bez široké základny vývoje. Upozorňuje na 

malý fond románského sochařství u nás a proto také odmítá názor Braniše22 a pak následně 
                                                 
15 Josef BRANIŠ: Dějiny středověkého umění v Čechách I. Od počátků křesťanství v Čechách do roku 1306, 

Praha 1892, 35–37. 
16 METHOD: Časopis věnovaný umění křesťanskému. Vydávaný v letech 1875–1904  
17 Ferdinand LEHNER: Kostel Svatojakubský, in: Method XIX, 1893, 73–76. 
18 Ferdinand LEHNER: Dějiny umění národa českého I/1,2,3., Praha 1903, 1905, 1907 
19 Josef BRANIŠ:  O působení kláštera sázavského na vývoj stavitelství a plastiky ve východních Čechách, 

 Kutná Hora 1881, nepag. 
20 LEHNER 1905 (pozn. 18) 265. 
21 Vincenc KRAMÁŘ: Skulptury jižního průčelí románského kostela ve Svatém Jakubu, in: Umělecké poklady 

Čech II., Praha 1915, 49–55. 
22  BRANIŠ 1881 (pozn. 15) nepag. 
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Lehnera,23 kteří na základě užitého materiálu (červeného pískovce) předpokládali za 

umělecké východisko kostela sv. Jakuba Sázavský klášter. Kramář to ve své práci posuzuje 

jako “metodicky obzvláště nedostatečné.”24 Upozorňuje, že červená barva na některých 

architektonických článcích pochází od novodobého nátěru. Slohové předpoklady pro velké 

figurální reliéfy nachází především v severní Itálii, zejména v oblasti Emilie, kde poukazuje 

na stejně oblé a tuhé formy, a některé konkrétní detaily na jednom z proroků hlavního 

portálu dómu v Cremoně. Styky s Itálií podpořil historickými souvislostmi. Upozorňuje na 

válečné výpravy českého krále Vladislava II. v letech 1158, 1161 až 1162 do severní Itálie. 

K datování sochařské výzdoby nepřináší žádné nové argumenty. Slohová příbuznost s 

uměním severní Itálie nemluví proti datování před rok 1165.  

Nejvýznamnějším činem české historie umění v meziválečném období, věnované 

středověku, byl první díl Dějepisu výtvarného umění v Čechách25 v němž románskou 

architekturu zpracoval Vojtěch Birnbaum (*1877, Vídeň–Döbling – †1934, Praha),  a 

sochařství Jaromír Pečírka (*1891, Praha – †1966, Praha).26 Tato práce byla dílem 

kolektivu, který svojí průpravou i pracovní metodou vyšel z Vídeňské uměleckohistorické 

školy a navázal na její tradici. Stojí bezpochyby na začátku moderní české historie umění 

zabývající se obdobím středověku. Jaromír Pečírka svým studiem dospěl k obdobným 

závěrům jako Vincenc Kramář. Znovu poukazuje na vojenské výpravy Vladislava II., které 

konal po boku císaře Fridricha Barbarossy. Odkazuje na místa Vincenciova letopisu, kde 

popisuje italská tažení s výčtem jednotlivých měst, které král nebo jeho družina navštívila 

(Cremona, Parma, Modena, Piacenza). Tam hledá analogie ke svatojakubským reliéfům.  

Na italské analogie velkých svatojakubských figurálních reliéfů částečně navázal také 

Zdeněk Kudělka (*1926, Brno – †2000, Brno) ve své disertační práci na Filosofické fakultě 

Masarykovy university v Brně z roku 1950.27 Práce nebyla publikovaná a zřejmě bylo 

                                                 
23 LEHNER 1905 (pozn. 18) 265. 
24 KRAMÁŘ (pozn. 21) 52. 
25 Vojtěch BIRNBAUM / Josef CIBULKA / Antonín MATĚJČEK / Josef PEČÍRKA / Václav, ŠTECH: Dějepis  

výtvarného umění v Čechách I., Středověk, Praha 1931, 30, 32 a 39. 
26Kapitolu o románském sochařství v Dějepisu výtvarného umění v Čechách I. předcházela studie: Jaromír 

PEČÍRKA: Románské sochařství v Čechách, in: Volné směry XXII, 1923/24, 96.  
27 Zdeněk KUDĚLKA: Románské reliéfy ve Svatém Jakubu u Kutné Hory, nepublikovaná disertační práce na 

Filosofické fakultě  Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1950 
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obtížné, stejně jako pro mě, do ní alespoň nahlédnout.28 Její závěry proto zůstaly utajené, 

práce není nikde citovaná, a dlouho se neobjevuje ani ve výčtu bibliografie. Studie, která je 

zaměřená především na jednotlivé reliéfy s minimálním vztahem k architektuře, obsahuje 

řadu zajímavých postřehů, které se bohužel v některých případech ztrácejí v množství někdy 

složitě formulovaného a nepřehledného textu. Problémem uměleckohistorické studie je také 

absence obrazové přílohy, která by doprovázela  uváděný srovnávací materiál.  

Úvodní studie o figurální plastice do roku 1165 i kulturně politických poměrů v 

Čechách ve 12. století  se snaží velmi dobře nastínit problém srovnávacího materiálu, který 

máme u nás k dispozici. Míra dochovanosti a stylová rozdílnost jednotlivých, většinou 

fragmentárně zachovaných románských kamenosochařských památek nemusí být 

objektivním faktorem pro posouzení sochařské produkce na našem území.  Z úvodu je na 

první pohled jasné, že svatojakubské reliéfy jsou sice nesporně nejvýznamnější, ale zárověň 

osamocenou figurální památkou románského sochařství 12. století.29 Trochu nelogicky,  je 

na závěr práce umístěna kapitola o architektonické dispozici jižní stěny, jejíž závěry o 

dodatečném osazení reliéfů zruší přímý chronologický vztah architektury a sochařské 

výzdoby. Členění fasád, podle předpokládané absence obloučkových vlysů na románské 

stavbě v době svého vzniku, vychází ze severní Itálie a cituje přednášky Václava Richtra o 

románské architektuře z let 1946/47 na Masarykově univerzitě v Brně.30 Stylová východiska 

pro velké figurální reliéfy vidí ve dvou uměleckých oblastech. V Německé oblasti (zejména 

západní Sasko), vidí východisko základní výtvarné koncepce sochařského díla, především 

“ve zvláště zřetelném statuárním cítění, ve frontálnosti postav a v pojetí šatu.”31 Jako 

                                                 
28 Podařilo se mi naštěstí po dosti dlouhé době zjistit, že práce existuje ve dvou kopiích. První se nachází v 

Národní knihovně v Praze, kde je však chráněna stále i po tolika letech autorským zákonem a bez souhlasu 

autora či dědiců autorských práv  k ní nemá nikdo z badatelů přístup.  Druhý strojopis se nachází v knihovně 

Masarykovy university v Brně, kde je práce jako prezenční svazek přístupná veřejnosti.  
29 Je zde třeba připomenout absenci reliéfu z Juditina mostu v Praze, který byl v době vzniku studie považovaný 

za dílo 13. století. 
30 Vědecká pozůstalost Václava Richtera je uložena od roku 1974 v archivu Masarykovy univerzity v Brně. 

Nepublikované rukopisy k románské architektuře jsou označeny jako Předrománská a románská architektura na 

Moravě inv.č. 121; Přehled dějin románského stavitelství v Čechách a na Moravě inv.č. 122. Jsou zde uloženy 

také poznámky z archiválií a literatury, terénní výpisy, které vznikaly v rámci přípravy korpusu románské 

architektury na Moravě. Více k třídění nepublikovaných rukopisů Bohumil SAMEK: Vědecká pozůstalost 

Václava Richtera in: Václav RICHTER: Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění,  406–410. 
31 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27 ) 51. 
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příklady jsou zde uváděny náhrobky v Gernrode a Quedlinburku z poloviny 12. století. 

Druhou, severoitalskou oblastí navazuje na poznatky Vincence Kramáře. Modena s pracemi 

sochaře Villigelma je místo, kde nachází  typologickou schodu mezi hlavami reliéfů (Boha 

Otce a Adama z cyklu Genesis) západní fasády dómu s hlavou světce z votivního reliéfu. 

“Autorem je tak severem poučený sochař, který poznal jakýmkoli způsobem výzdobu 

modenského dómu a osvojil si nejvýraznější projev typizační vyhraněnosti jejího autora.”32 

Reliéf tympanonu, pokládaný za jedinou původní sochařskou výzdobu kostela, je po obsáhlé 

analýze formy označen termínem stylově nevyhraněného díla s realisticky cítěnými prvky. 

Tympanonu, kterému je na první pohled věnována větší pozornost něž figurálním reliéfům, 

věnoval Kudělka v následujícím roce ještě krátkou studii Realistický prvek v českém 

románském sochařství v Časopisu společnosti přátel starožitností českých.33 

Je škoda, že k poznatkům Kramáře a Kudělky nebylo přihlédnuto v prvním díle Dějin 

českého výtvarného umění.34 Jaromír Homolka (*1926) se přiklání k francouzským vlivům 

pro velké reliéfy z průčelí. Na Francii (Languedoc) odkazují pouze práce Jiřího Mašína 

(*1923 –†1991).35 

Marie Pavlíková (*1920 - †1995)36 publikovala v roce 1951 velmi zajímavou a u nás 

do dnešních časů osamocenou studii o oltářních autentikách biskupa Daniela I., ve které 

kritikou a diplomatickými rozbory došla k několika velmi zajímavým poznatkům. Zpochybnila 

dosavadní názory o svěcení kostela 19. listopadu 1165 (autentika se vztahuje pouze na oltář 

na empoře) a osobní přítomnost krále Vladislava II. s chotí Juditou. Tato studie obdobně 

jako Kudělkova práce nebyla ve vztahu ke kostelu sv. Jakuba dosud zhodnocena. 

  Poslední dva badatelé, kteří nám uzavřou úvodní kapitolu této práce, věnovali 

množství své energie do studia české románské architektury. Důležitou studií pro 

románskou architekturu je studie Václava Mencla (*1905, Plzeň – †1978, Sušice) věnovaná 

                                                 
32 KUDĚLKA 1950  (pozn. 27) 52. 
33 Zdeněk KUDĚLKA: Realistický prvek v českém románském sochařství, in: Časopis společnosti přátel  

starožitností českých 59, 1951, 106–110. 
34 Jaromír HOMOLKA: Románské sochařství in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha 1984, 93–94  
35 Jiří MAŠÍN: Plastik, in: Romanik in Böhmen (ed. Erich Bachmann), München 1977, 181–183; Jiří MAŠÍN: 

K problematice románského sochařství v českých zemích, In: Sborník k sedmdesátým narozeninám Jana 

Květa, 1965, 78. 
36 Marie PAVLÍKOVÁ: O oltářních autentikách biskupa Daniela I., in: Věstník královské české společnosti Nauk, 

roč. 1951, Praha 1953, 1–21. 
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tribunám románských venkovských kostelů v Čechách.37 Práce představovala koncem 

šedesátých let minulého století souhrn dosažených poznatků o problematice funkce tribun.38 

Menclovým přínosem v české literatuře věnované tomuto problému je teorie víceúčelnosti 

tribun. Doložil tribuny jako soukromé oratoře svých vlastníků. Zatímco se lid shromaždoval 

dole v kostelní lodi, kam přicházel bočním portálem v jižní zdi, vlastníkovi kostela bylo 

určené vyvýšené místo na patrové tribuně, kde měl vlastní oltářík, k němuž přicházel přímo 

po lávce ze svého sídla. V oblasti formálního zkoumání dotvořil rozdělení tribun na jednotlivé 

typy a stanovil jejich vzájemné vztahy. Kostel sv. Jakuba zařadil do druhé poloviny vlády 

krále Vladislava II. a určil, že v této stavbě se u nás poprvé spojila tribuna věžní s otevřenou 

tribunou pavlačovou.39 

Klíčovou osobou, která se věnuje  systematicky české románské architektuře  

a svatojakubskému kostelu je Anežka Merhautová (*1919).40 Jejím velkým přínosem je 

upozornění na problematiku restaurací 19. století, která jistě velkým způsobem zasáhla do 

organismu románské stavby. Podobě svatojakubskému kostelu před restauracemi věnovala 

článek v časopise Umění, který doprovázejí některé obrazové prameny z poloviny 19 

století.41 Pokusila se o rekonstrukci jižního průčelí. Předpokládá, na základě obrazových 

pramenů před restaurací,  že obloučkové vlysy získal kostel až v 19. století a architektonické 

rozvržení prošlo také v minulosti přestavbami. Formální analogie architektonického rozvrhu 

průčelí hledá ve francouzských krajích, především v oblasti Poitou a Santogne. Hledat 

                                                 
37 Václav MENCL: Panské tribuny v naší románské architektuře, in: Umění 13, 1965, 29–60.  
38 Na problematiku tribun, zejména jejich interpretací později navázali: Andrzej TOMASZEWSKI: Romańskie 

kościoly z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Wegier, (Studia z historii sztuki, 19) Wroclav–

Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974; Dalibor PRIX: Podoby a funkce podélných jednolodních tribunových kostelů 

12. a první poloviny 13. století v Čechách, nepublikovaná disertační práce na Ústavu dějin umění Akademie 

věd, Praha 1989 
39 MENCL 1965 (pozn. 37) 39–40. 
40 Anežka MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ: Románské portály v Čechách, nepublikovaná disertační paráce na 

Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 1949; K problematice české architektury 12. století, in:  Umění XI, 

1963, 81–91; Anežka MERHAUTOVÁ: Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Romänien 

und Jugoslawien, Praha 1974, katalogové heslo sv. Jakub v Jakubu strana 139; K ikonografii českých raně 

středověkých tympanonů, in: Umění 24, 1976, 417–428; Raně středověká architektura v Čechách, Praha 1971, 

katalogové heslo sv. Jakub v Jakubu strana 136–137. 
41 Anežka MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ: Kostel sv. Jakuba ve svatém Jakubu u Kutné Hory, in: Umění 2, 1954, 

228–236. 
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analogie i pro sochařskou výzdobu ve Francii odmítá.42 Přiklání se k názorům Vincenta 

Kramáře a Jaromíra Pečírky. 

První se věnuje systematicky problému ikonografie průčelí. Představuje ho jako  

bohemizované Civitas dei. Tympanon portálu zobrazuje Krista, ke kterému se pojí figury 

Petra a Pavla umístěné po bocích portálu. Celek by měl tak představovat  Krista ve slávě 

(obměna Maiestas domini). Výjev obsahově vévodí postavám v patře, ve kterých vidí české 

zemské patrony sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv. Prokopa.  Ústřední scéna nad portálem 

představuje patrona kostela sv. Jakuba (Krista) s klečícími postavami donátorů Slaviborem a 

Pavlem. Tyto výše zmíněné závěry několikaletého studia jsou zahrnuty ve spolupráci s 

historikem Dušanem Třeštíkem (*1933, Sobědruhy u Teplic – † 2007, Praha) nejprve 

do knihy Románské umění v Čechách43 a do studie Ideové proudy v českém umění 12. 

století,44 následně pak do Českých dějin výtvarného umění I./I., kde Aněžka Merhautová je 

autorem stati o románské architektuře v Čechách.45 

Z historické literatury k raně a vrcholně středověkým dějinám je třeba uvést zejména 

nejnovější práce historika Josefa Žemličky (*1946) Čechy v době knížecí: (1034 – 1198)46 a 

archeologa Jana Klápštěho (*1949) Proměna českých zemí ve středověku.47 

 

Na závěr je třeba připojit několik poznámek, které se týkají následného studia 

románské architektury na našem uzemí od konce 80. let minulého století. Systematické 

studium románského stavitelství se v posledních několika desetiletích omezuje především 

na poznatky ze záchranných archeologických a stavebně historických průzkumů, které 

vznikají především z iniciativy památkové péče. V lepších případech jsou výsledky 

publikovány v periodikách, které jsou vydávány Národním památkovým ústavem (Průzkumy 

památek, Zprávy památkové péče atd.), Archeologickým ústavem (Archaelogica pragensia, 

Archaeologia historica atd.), nebo v menších, regionálně zaměřených publikacích. 

                                                 
42 MERHAUTOVÁ 1954 (pozn. 41) 234. 
43 Anežka MERHAUTOVÁ / Dušan TŘEŠTÍK: Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983, na 

příslušných místech 
44 Anežka MERHAUTOVÁ / TŘEŠTÍK Dušan: Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha 1985, 74–75. 
45 Anežka MERHAUTOVÁ: Románská architektura v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, 

 Praha 1984, 58–59. 
46 Josef ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí: (1034–1198), Praha 1997; druhé rozšířené vydání 2007 
47 Jan KLÁPŠTĚ: Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005 
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Obdobného charakteru jsou i následné poznatky ke stavební historii kostela sv. Jakuba. 

První stavebně historický průzkum doprovázený dějinami objektu z roku 1982 je ještě 

součástí tzv. pasportizace, jejíž úkolem byla evidence, stavebněhistorická a 

uměleckohistorická analýza památkově chráněných objektů, prováděná specializovaným 

týmem SÚRPMO48 pod vedením Dobroslava Líbala (*15.10.1911, † 9.2.2002) s obsáhlou 

fotodokumentací Vladímíra Uhra.49 Druhý,  ve vlastním slova smyslu, záchranný stavebně 

historický průzkum provedený v roce 1996 Pavlem Kroupu a Janem Žižkou z Národního 

památkového ústavu středních Čech v Praze, se soustředil především na jižní, 

architektonicky nejhodnotnější průčelí lodi kostela se sochařskou výzdobou. Výsledky 

průzkumu byly publikovány Pavlem Kroupou v následujícím roce v Průzkumech památek.50  

                                                 
48 Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů 
49 Dobroslav LÍBAL / Alena LIŠKOVÁ / Olga NOVOSADOVÁ / Vladimír UHER: Jakub, obec Církvice, okres 

Kutná Hora. Kostel sv. Jakuba. Stavebně historický průzkum, nepublikovaný strojopis z listopadu 1982 je uložen 

v archivu Národního památkového ústavu středních Čech v Praze 
50 Pavel KROUPA: Průzkum jižního průčelí lodi kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, in: Průzkumy 

památek 1/1997, 3–26. 

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.
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Metodické vymezení stávající problematiky, vycházející 

z uměleckohistorické a historiografické literatury 

Kostel sv. Jakuba, který byl uveden do širšího povědomí badatelské veřejnosti již 

více jak před jeden a půl stoletím, se od té doby těší takřka stálé pozornosti historiků 

nebo historiků umění. Stávající problematika nastíněná prostřednictvím dnes již velmi 

početné uměleckohistorické a historické literatury je na jedné straně stížená 

nejednotností názorů v dosavadním bádání a na straně druhé nedostatkem písemných 

pramenů a jejich následnými, často historicky nepodloženými interpretacemi. Jediným, 

dosud známým primárním pramenem k dataci a k osobě stavebníka románského 

kostele sv. Jakuba zůstává stále „pouze“ autentika biskupa Daniela (1148 – †1167), 

nalezená v roce 1845 při bourání oltáře na tribuně s datací 19. listopadu 1165, ve které 

jsou jmenováni zakladatelé kostela – paní Marie se svými dvěma syny Slaviborem a 

Pavlem. Problem atiku lze však metodicky velmi dobře rozdělit do čtyř okruhů, které na 

sebe navazují a do jisté míry poslední okruh závisí na třech předchozích. 

 

� První okruh v sobě zahrnuje otázky týkající se stavebníka kostela. Kdo byla Marie se 
svými dvěma syny Slaviborem a Pavlem? Jaké společenské postavení a jaké 
finanční možnosti mohla mít rodina ve druhé polovině 12. století ? 

� Druhý okruh se dotýká otázek stavebních fází kostela a především jak velký podíl 
mají na dnešní architektonické podobě kostela puristické restaurace probíhající od 
sedmdesátých let 19. století až do prvního desetiletí minulého století. 

� Třetí okruh se zabývá otázkou, zda dnešní podoba architektonického rozvržení je 
původní a zda reliéfy byli součástí stavby od počátku a zda jsou také umístěny na 
svých původních místech. 

� Čtvrtý okruh v sobě zahrnuje otázku datace, formálního a stylového původu  
románských reliéfů.  

 

Přestože rozsah a výpovědní hodnota písemných pramenů ke svatojakubskému 

kostelu jsou ve většině případů omezené, můžou však vést k historicky správné interpretaci 

autentiky a v mnohém doplnit a vyjasnit výpovědní hodnotu stavebně historických pramenů 

získaných průzkumem stavby v terénu. Jedině vzájemná kombinace získaných poznatků 

může vést k objektivnímu zhodnocení stavebního a uměleckohistorického vývoje 

svatojakubského kostela a odpovědet následně na jednotlivé otázky.
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Dějiny kostela sv. Jakuba na základě písemných pramenů 

 

Jedna z mnoha věcí, která na první pohled překvapí u tak významné stavby je, že 

dosud v literatuře nebyly systematicky zpracovány známé písemné prameny vztahující se 

primárně k románské stavbě či sekundárně k dějinám lokality, ve které se kostel sv. Jakuba 

nachází. K nejstarším dějinám obce byly použity písemné prameny zahrnuté v edicích 

středověkých pramenů. Jediný, primární písemný pramen – autentika biskupa Daniela I., je 

uložena v Archivu Národního muzea v Praze. Částečné archivní rešerše vycházející 

především z fondu Velkostatku Nové Dvory, který obsahuje především patronátní spisy a 

účty k opravám kostela sv. Jakuba na konci 19. století, byly zpracovány jako součást 

stavebně historického průzkumu v roce 1982 Olgou Novosadovou. Fond se tehdy fyzicky 

nacházel v Benešově, dnes je uložen ve Státním oblastním archivu v Praze.  Dále 

z archivních fondů, obsahující určité informace ke stavbě či dané lokalitě je třeba zmínit 

Farní úřad Církvice a Farní úřad Nové Dvory, které jsou uloženy ve Státním oblastním 

archivu v Kutné Hoře.  

 

Autentika biskupa Daniela I.  

Autentika biskupa Daniela I. (1148–†1167) je dosud jediným známým primárním 

pramenem k dataci a k osobě stavebníka románského kostela sv. Jakuba, která byla 

nalezena při bourání oltáře na tribuně. Jedná se o listinu, kterou diecézní biskup dosvědčuje 

pravost ostatků a dovoluje, aby v jeho diecézi byly veřejně uctívány.51  

O nálezu nás jako první podrobně informuje Jan Erazim Vocel, který se o něm 

dozvěděl několik dní poté z dopisu Kutnohorského arciděkana F. Křikavy.52 Autentika se 

našla  na podzim  roku 1845, pod bývalým oltářním kamenem na tribuně kostela sv. Jakuba. 

Zedníci, aby zde získali  místo pro nové varhany museli probourat poprsní zeď tribuny a 

odstranit bývalý oltář. Našli pod ním olověnou schránku opatřenou na víku velkou bílou 

voskovou pečetí Daniela I. Pečeť byla neopatrností zvědavých zedníků porušena. Z nápisu 

se zachovala jen slova DANIEL...GRA.PRA…SCOPUS.53 Vocel se zřejmě dobře domnívá, 

                                                 
51 Josef TUMPACH  / Antonín PODLAHA: Český slovník bohovědný I., Praha 1912, 796. 
52 WOCEL 1847 (pozn. 2) 223. 
53 Ibidem. 
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že šlo o nápis:” Daniel Dei Gra(tia) Pra(gensium) (Epi)scopus.”54 Nápis na pečeti byl 

doprovázen obrazem představující: ”biskupa sedícího, w pravé ruce berlu, swrchu na 

spůsob srpu ohnuzau, w lewe ruce knihu otwřenau držícího; hlavu kryje mitra biskupská, 

welmi nízká.“55 Ve schránce byly uloženy ostatky svatých v hedvábných obalech a 

pergamenová listina. Nález byl nedlouho po objevení darován roku 1847 hrabětem 

Jindřichem Chotkem, tehdejším majitelem panství, do Národního muzea.56 Autentika57 i 

olověná schránka pro relikvie58 jsou stále součástí sbírek Národního muzea [Obr.1; Obr. 2]. 

Bohužel jediná nám známá pečeť biskupa Daniela i relikvie jsou zřejmě trvale nezvěstné 

nebo zničené.59  Klíčovým a v originále dochovaným nálezem je nevelká listinka, jejíž obsah 

nás chronologicky přibližuje k románské stavbě a k jejím stavebníkům.  

„Léta od vtělení Páně 1165, indikce třináctá, epakta sedmnáctá, konkurenta čtvrtá. Já 

Daniel, nehodný sice, přesto z Boží milosti třináctý biskup pražský, patnáctý  rok od svého 

ustanovení, měsíce jedenáctého, dne měsíce devatenáctého, za vlády Fridricha, 

nejslavnějšího a nejjasnějšího římského císaře a vždy rozmnožitele říše,60 jakož i za časů 

Vladislava nejslavnějšího krále Čechů, uložil jsem vlastní rukou do tohoto oltáře, o třináctých 

prosincových kalendách,  tyto ostatky těchto svatých: Ze dřeva Páně, z hrobu Páně, Panny 

Marie, sv. Jana Křtitele, apoštolů sv. Ondřeje, Jakuba, Bartoloměje, sv. Václava mučedníka, 

sv. Vojtěcha mučedníka, sv. Pankráce, svatého Lamberta mučedníka, sv. Blažeje 

mučedníka, sv. Sixta mučedníka, sv. mučedníků Benedikta, Jana, Matěje, Izáka, Kristina, 

sv. Mikuláše, sv. Jiří,sv. Jiljí vyznavače, sv. Augustina vyznavače, sv. Gotarda vyznavače, 

                                                 
54 Daniel, z Boží milosti pražský biskup; WOCEL 1847 (pozn. 2) 223. 
55 WOCEL 1847 (pozn. 2) 223. 
56 Darování objevené autentiky kvitoval na 24. valném shromáždění Společnosti Národního muzea 20. listopadu 

1847 František PALACKÝ,  in: Časopis českého muzea, XXI, 1847, díl 2, 661. 
57 Archiv Národního muzea – sig. A4 
58 Olověná, na povrchu zřetelně zkorodovaná schránka o velikosti cca 7,5 x 7,5 cm (víčko), 6 x 6 cm (vlastní 

schránka), výška 2,5 cm je uložena v depozitáři Národního muzea pod invent. č. 2069. Relikvie byly po několika 

letech vráceny do kostela a spolu s relikviemi z hlavního oltáře uloženy zpátky do oltářního sklípku hlavního 

oláře. Oltář byl v roce 1974 nahrazen novým, co se stalo dále s relikviemi nevíme. 
59 Sbírka pečetí i odlitků pečetí se nachází v archivu Národního muzea, který sídlí v Holešovicích na Praze 7. 

Danielova pečeť zde s největší pravděpodobnostíí sdílela osud zničených či ztracených sbírkových předmětů při 

povodních v roce 2002. Evidence této sbírky před povodněmi, dle zjištěných informací neexistuje. 
60 Fridrich I. Barbarossa, německý král a římský císař v letech 1152–1190. 
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sv. Lva vyznavače, sv. Gertrudy panny, sv. Barbory panny, sv. Ludmily mučednice, sv. 

jedenáct tisíc panen a dalších svatých.  

Tito a všichni Boží svatí ať se ráčí přimlouvat za mne hříšníka u Pána Boha. 

Amen.  

Já Vladislav, toho času český král modlím se za totéž. Amen  

Já Judita,61toho času česká královna, modlím se za totéž. Amen. 

Já Marie, toho času budovatelka tohoto kostela, se svými syny Slaviborem a Pavlem, 

modlím se za totéž. Amen. Amen. Amen. 

Zaznamenává se zasvěcení tohoto oltáře slavné a neposkvrněné Panně Marii.“62 

 

Ostatková schránka nalezená v oltáři Panny Marie na tribuně románského kostela sv. 

Jakuba nezůstala dlouho osamocená. Při bourání hlavního oltáře  v roce 187363 se našla 

podobná schránka jako na tribuně kostela  o rozměrech 7,5 x 7,4 x 2,5 cm.64 Na víčku byl 

vyryt nápis latinskou majuskulí DANIEL XIII. EPI(scopus). E(cclesiae) PRAG(ensium).65 

Křížem svázaná stužka s biskupskou pečetí uzavírala skřínku. Pečeť byla v té době již 

porušená a nečitelná. Ve schránce byl jemný žlutobílý prach, který pokrýval třináct uzlíčků 

z těžkého tmavočerveného hedvábí. Na každém z těchto pytlíčků se zachoval pergamenový 

lístek se jménem svatého, jehož ostatky uzlíček obsahoval. Písmo na autentice nalezené 

v roce 1845 a písmo na líscích z nálezu z roku 1873 bylo shledáno jako totožné.66 Autentika 

dokládající akt svěcení a pravost relikvíí nalezena však nebyla. Schránka byla z hlavního 

oltáře již minimálně jednou otevřena. A to za faráře Javornického (1820–1847), při 

přesouvání tehdy ještě asi románské menzy ze středu presbytáře ke zdi, z důvodů získání 

vice místa v závěru kostela. 

 

                                                 
61 Judita Durynská, druhá manželka Vladislava II. (1153–†1174). 
62 Překlad z latiny, přepis latinského originálu je součástí edice CDB I.,  
63 František PRECLÍK: Kostel Svato-Jakubský, in: Method, 1983, 64–65. 
64 PRECLÍK (pozn. 61) 65. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 



 17

Diplomatický rozbor67 

 

Svatojakubská autentika není jediná, kterou česká diplomatika zná z 12. století. Není 

bez zajímavosti, že se zachovalo znění celkem čtyř autentik a to z doby jediného biskupa 

Daniela I. Časově první, a také v originále dochovaná, je autentika pro kostel sv. Petra a 

Pavla v Bohnicích z dne 30. května 1158.68 Následující tři autentiky pocházejí z roku 1165. 

První z nich je autentika pro kostel sv. Ondřeje na Starém městě pražském z 11. října.  

Znění zapsal do své kroniky Petr Žitavský.69 Listina byla nalezena po požáru kostela již 

v roce 1336. Měsíc po ní následuje autentika pro kostel Panny Marie v Řečanech ze 14. 

listopadu.70 Časově poslední z 19. listopadu je „naše“  listina pro kostel sv. Jakuba.71 

Autentika je psaná na pruhu pergamenu o velikosti 22 x 10 cm. Byla  přeložena na 

délku dvakrát a na výšku třikrát. Inkoust má rezavě hnědou barvu. Na první pohled je patrné, 

že autentika nebyla napsaná bez přerušení. Nápadná mezera o rozměru asi dvou 

centimetrů mezi výčtem ostatků a závěrečnými modlitbami, větší a hrubší typ písma a 

tmavší inkoust při vypočítávání ostatků ukazují, že byla psána na dvakrát. Nejprve byla 

napsána datovací formule s dispozicí (až po „ recondidi “) a závěr (od „Isti et omnes…až 

po…virgini annotatur“), jména ostatků (od “De ligno Domini…až po…aliorum sanctorum“) 

byla připsána dodatečně. Na začátku stojí datovací formule, vyčerpávající téměř všechny 

možnosti středověkého datování. Skládá se ze čtyř údajů: z roku vtělení Páně, indikce,72 

epakty a konkurenty.73 Poté následuje intitulace s devoční formulí74 („ Daniel, licet indignus, 

                                                 
67 Diplomatický rozbor je zpracován na základě poznatků Marie PAVLÍKOVÉ: O oltářních autentikách biskupa 

Daniela I. in: Věstník královské české společnosti Nauk, roč. 1951, Praha 1953, 1-21 a Rostislava NOVÉHO: 

Listiny pražských biskupů XI.–XIV. století (Diplomaticko–správní rozbor), Philosophica et historica 5, Acta 

univerzitatis Carolinae 1960, 44–46. 
68 CDB I. č. 182, 178–179. 
69 CDB I.č. 228, 206–207. 
70 CDB I.č. 229, 207–208. 
71 CDB I.č. 230, 208–209. 
72 Indikce je číslo, které udává, kolikátý je který rok v patnáctiletém cyklu, probíhající celým křesťanským 

letopočtem od r. 3 před jeho počátkem bez ohledu na to, o kolikátý cyklus jde. 
73 Konkurenty jsou čísla od I do VII, které označují, na který den v týdnu připadá 24. březen. Umožňují zjistit 

přesné datum velikonoc, které jsou základním východiskem křesťanského roku.S nimi úzce souvisí sluneční 

kruh, jímž je 28 let trvající občasí, po jehož uplynutí přicházejí stejné týdenní dny ve stejných měsíčních datech. 
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dei tamen gratia Pragensium episcopus XIII “), pokračování datace podle Danielova 

episkopátu a datumu podle římského kalendáře. Následují údaje o vládě císaře Fridricha 

Barbarossy a českého krále Vladislava II. („…regnante Frederico, gloriosissimo et 

serenessimo Romanorum imperatore et semper augosto, temporibis quogue Wladizlai, 

gloriosissimi Boemorum regis“). Připojuje se vlastní dispozice navazující na intitulaci, v níž 

se hovoří o uložení ostatků vlastní rukou („propria manu“) do oltáře a následuje výčet 

ostatků. Další částí jsou závěrečné modlitby biskupa Daniela („Isti et omnes sancti dei 

interceder dignentur pro me peccatore ad dominum deum. Amen.“), krále Vladislava, 

královny Judity a zakladatelů kostela („Ego Wladizlaus, rex Boemorum eiusdem temporis 

idem oro. Amen. Ego Ivdita, regina Boemorum eiusdem temporis, idem oro. Amen. Ego 

Maria, constructrix huius ecclesie, cum filiis meis Zlaueboro et Pavlo… Amen. Amen. 

Amen.“). Na závěr se zaznamenává zasvěcení oltáře Panně Marii („ Titulus vero huius 

altaris sancte Marie gloriose et perpetue virgini annotatur.“). 

Po vnitřní stránce jsou všechny autentiky podobné, psány subjektivní formou a držící 

se pravděpodobně jednoho formuláře sestaveného biskupem Danielem. Už v době svého 

nálezu,75 byla naznačena domněnka, že skladatelem všech čtyř autentik by mohl být 

kronikář Vincentius, notář biskupa Daniela. Na tuto domněnku navázal Václav Hrubý76 a 

podložil ji několika zajímavými poznatky, které mu  vyplynuly ze stylu listin. Upozorňuje na 

několik slohových znaků časté užití superlativů, přídavného jména „ tantus,” kladením 

datace do čela listin a používání  devoční formulky „ licet indignus, dei tamen gratia“ 77 Sám 

Vincentius se nazývá ve věnovacím přípise svého díla “…licet indignus, dei tamen gracia et 

sua ( Wladislai regis ) Pragensis ecclesie canonicus et notarius“ 78 

                                                                                                                                                              

Dále to jsou epakty, které po počátečním kolísání udávají stáří měsíce dne 22. března. Vycházej z disproporcí 

mezi rokem měsíčním a slunečním a netvoří souvislou řadu. 
74 Jméno a titul vydavatele. 
75 WOCEL 1947 (pozn. 2) 227. 
76 Václav HRUBÝ: Tři studie k české diplomatice, Brno 1936, 39–46. 
77 HRUBÝ (pozn. 27)  40. 
78 LETOPIS VINCENCIA, kanovníka kostela pražského in:  FRB II. (ed. Josef Emler), Praha 1874, 406; český 

překlad letopisu s kritickým poznámkovým aparátem František HEŘMANSKÝ s předmluvou Zdeňka FIALY in: 

Letopis Vincenciův a Jarlochův, Praha 1957, 49–106. 
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Na závěr je třeba zdůraznit, že na základě vnitřních i vnějších znaků této listinky není 

důvod pochybovat o pravosti tohoto pramene. Autentika odpovídá datu 1165.79

                                                 
79 Gustav FRIEDRICH in: CDB I., 208. ; HRUBÝ ( pozn. 63) 42. 
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Interpretace pramene 

Svěcení svatojakubského chrámu 

Než se  začneme  zabývat problematikou interpretace  jediného primárního 

písemného pramene k románské stavbě,  zastavme se  nejprve u otázky v jakém vztahu 

mohou být oba nálezy učiněné ve svatojakubském kostelu v průběhu 19. století. Pro 

přehlednost dané situace shrňme si dosavadní poznatky. 

Biskup Daniel si na svěcení svatojakubského chrámu připravil dvě ostatkové 

schránky. První schránka měla na víčku vyrytý nápis Daniel,  XIII.  biskup pražský 

(DANIEL XIII. EPI. E. PRAG.) a obsahovala třináct uzlíčků s ostatky. Byla určena pro 

oltářní menzu v apsidě, ve které zůstala až do 70. let 19. století. Jednotlivé uzlíčky byly 

označeny jednoduchými pergamenovými  proužky se jmény svatých. Žádný jiný 

písemný záznam nalezen nebyl. Druhá schránka byla uložena pod oltářní kamennou 

deskou umístěnou při poprsní zdi tribuny. Na svém místě zůstala až do stavebních 

úprav v roce 1845. Tehdy se nalezla podobná schránka s více než dvaceti ostatky 

svatých, tak i písemný záznam o celé události. Oltář na tribuně kostela byl zasvěcen  

Panně Marii  dne 19. listopadu 1165. 

Většina badatelů na základě informací o stejném písmu na pergamenových 

lístcích a písmu na autentice, došla k závěru, že svěcení kostela se kryje s datem 

svěcení oltáře na tribuně.80 Jediným badatelem kdo s tímto názorem nesouhlasí je 

Marie Pavlíková, která se věnovala v padesátých letech 20. století studiu autentik 

Biskupa Daniela I.81  Přestože přišla s několika zajímavými poznatky, které by mohly 

přinést jiný pohled nejen na tuto problematiku, zůstávají zatím přehlíženy. Připomíná 

skutečnost, že místo nálezu i údaje listiny svědčí o tom, že se nevztahují ke svěcení 

kostela, ale jen ke svěcení oltáře na tribuně a nebo ke svěcení tribuny.82 Je tedy třeba 

vzít v úvahu také možnost, že svatojakubský chrám mohl být vysvěcen o nějaký čas 

dříve. Bez pochyby se k tomuto svěcení vztahuje nález z hlavního oltáře s pečetí 

biskupa Daniela, který nás nesporně uvádí do let jeho episkopátu83 ( 1150 – 1167).84 

                                                 
80 První František Xaver BENEŠ: Obhlídky archeologické, in: Památky archaeologické  X, 1878, 140. 
81 PAVLÍKOVÁ (pozn. 67) 7. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 



 21

Společenské postavení zakladatelky Marie? 

Přestože se pohybujeme v době po polovině 12. století, víme na základě 

autentiky několik cenných informací. Díky písemnému záznamu o události svěcení 

oltáře na tribuně z 19. listopadu 1165 máme dosti přibližnou představu o době výstavby 

svatojakubského kostela. Známe dokonce jména stavebníků chrámu, kým byla paní 

Marie se svými syny Slaviborem a Pavlem.85 Kdo však byla Marie,  jaké společenské 

postavení měla její rodina a co se svým kostelem držela, natož z jakých zdrojů tento 

majetek pocházel, nevíme. O tomhle nám autentika bohužel nic neřekne. Stojíme tu 

před otázkou, která se tak dotýká problematiky struktury raně až vrcholně středověké 

společnosti. Tato problematika znovu naráží na nedostatek písemných pramenů, 

nehledě na metodické a interpretační problémy, které je snaží vyvažovat obecnějšími 

názory  z dílčích nebo regionálních závěrů.86 

Jediným vodítkem přibližující nám tuto trojici stavebníků nám zůstává  pouze  

jediný písemný pramen v kombinaci s hmotným pramenem, samotnou stavbou 

svatojakubského kostela s jedinečnou figurální reliéfní výzdobou. Záleželo jistě na 

fundátorovi, zda chtěl a hlavně zda z finančních důvodů mohl „své“ dílo opatřit bohatou 

výzdobou. Je třeba si uvědomit kolik množství stavebního materiálu, kamene i dřeva 

bylo třeba přepravit, kolik se vystřídalo potahů, kolik rukou a času si vyžádalo 

opracování kamene, dřeva, jak dlouho a za jakých technických podmínek trvalo 

dokončování této, sice nevelké, ale umělecky náročně vypravené stavby. Pro porovnání 

zde můžeme uvést příklad budování nevelké rotundy v Dobřichovicích u Prahy (Karlík). 

Na stavbu se dopravoval stavební materiál  (opuka) až ze vzdálenosti 11 kilometrů, 

přičemž hmota kostela  je nejméně 180 m3 (asi 412 tun).87 Čtyři koňské potahy to mohlo 

zaměstnat více než na čtvrt roku.88 Musíme zde také počítat s lidmi, kteří na této stavbě 

pracovali. Předpokládá se, že lámání kamene, jeho odvoz, hrubé otesání, kácení a 

                                                                                                                                                              
84 Pokud by se tak stalo později, což se zdá málo pravděpodobné, muselo by se tak stát mezi lety 1165 – 1166. 

Roku 1166 se Daniel odebral do Itálie,  kde v srpnu následujícího roku zemřel. 
85 „Ego Maria, constructrix huis ecclesie, cum filiis meis Zlaueboro et Pavlo...“ 
86 Josef  ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 2007,2 385. 
87 ŽEMLIČKA 2007 (pozn. 86) Více ke stavbě rotundy Zdeněk SMETÁNKA: Povrchový výzkum na lokalitě 

Karlík u Dobřichovic, Historická geografie 10, 1973, 81–86. 
88 ŽEMLIČKA 2007 (pozn. 86) 385. 
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svážení dřeva pro lešení, a snad i pomoc při jeho stavění obstarávali místní lidé.89 

Znovu tu stojíme před otázkou, nevíme do jaké míry se již uplatnila mzda, nebo zda se 

tak dělo výlučně jen v rámci pracovních povinností.90 

  Na základě těchto úvah o materiální stránce výstavby dobřichovické rotundy 

můžeme zcela jistě předpokládat, že stavba svatojakubského kostela názorně svědčí o 

nemalých majetkových možnostech této, jistě přední,  velmožské rodiny  ve třetí čtvrtině 

12. století. Většina badatelů na základě předešlých úvah zřejmě přisuzuje rodině 

zakladatelky Marie úzký vztah k českému králi. Důkazem jsou jim závěrečné modlitby 

královského páru na závěr Danielovi autentiky.91 Domnívají se, že jsou důkazem osobní 

přítomnosti českého krále Vladislava II. s královnou Juditou při svěcení  kostela. Opět  

se vrátíme ke studii Marie Pavlíkové o autentikách biskupa Daniela, protože s tímto názorem 

nesouhlasí, a je třeba  zmínit její důvody.92 Připomíná skutečnost, že většina cizích autentik, 

současných i mladších (dokonce i české mladší autentiky) neužívají subjektivního znění, 

nýbrž jsou psány neosobně. Na základě této skutečnosti, nepředpokládá, že by závěrečné 

modlitby psané v subjektivním znění (tzn. v první osobě) zaznamenávaly mluvené slovo při 

obřadu. Přisuzuje tyto závěrečné modlitby, dávající Danielovým autentikám velmi svérázný 

charakter, jihofrancouzským zvyklostem, připisovat na konsekrační listiny jména osob 

duchovních i světských za tím účelem, aby jmenované osoby měli účast na modlitbách u 

oltáře konaných na věčné časy.93  

S těmito dvěma názory, lze ve větší míře souhlasit. Pochybnosti o tom, aby listina 

z 12. století zachycovala mluvené slovo jsou myslím zcela oprávněné. Co se týče 

Danielových autentik nemusíme zde znovu připomínat ostatní dochované autentiky, 

které zachovávají strukturu jednoho formuláře. Všechny na závěr připojují tyto 

                                                 
89 ŽEMLIČKA 2007 (pozn. 86) 385. 
90 Ibidem. 
91 „ Ego Wladizlaus, rex Boemorum eiusdem temporis idem oro. Amen.“ 

   „ Ego Ivdita, regina Boemorum eiusdem temporis, idem oro. Amen.“ 
92 PAVLÍKOVÁ (pozn. 67) 14. 
93 Ibidem. 
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závěrečné modlitby.94  Nehledě na vzdělání českých kněží ve Francii, o kterém mluví již 

Kosmas ve své Kronice. Danielovi se přisuzuje vzdělání v Paříži kolem roku 1140.95 

 

Rozsah a struktura majetku rodiny zakladatelky Marie? 

O rozsahu a struktuře majetku zakladatelky Marie můžeme pouze znovu jen 

hypoteticky uvažovat. Jediným vodítkem, jsou nám pouze dochované písemné záznamy 

darů církevním institucím, kterým v této době jiní donátoři postupovali všechen svůj 

majetek. I když ani ve výslovně označených případech nebývá jisté, že dárci skutečně 

nakládali se vším svým majetkem. V průběhu první poloviny 12. století známe tři donace 

tohoto druhu.96 Všechny zacházely jen s venkovskými místy, žádná nevstoupila do 

pražského podhradí nebo do zázemí jiného z přemyslovských hradů. Jde o dary 

Vršovce Nemoje Vyšehradské kapitule někdy v průběhu let 1100–1107.97 Podle 

výslovného sdělení měla kapitula získat všechen Nemojův majetek, zahrnující pět 

vesnic, nevolnou čeleď a „všechno ostatní vlastnictví.“ Druhá fundace spadá již do doby 

vlády Soběslava I., tj. do rozmezí let 1125–1140.98 Kněz a kanovník pražského kostela 

P. Marie zdědil po svých rodičích Bohuňovi a Boženě středočeské Únětice, kde se 

rozhodl založit kostel, při němž měli působit dva kněží. Dokladem Zbyhněvova záměru 

se stal neobyčejně podrobný záznam, který nabízí vzácnou představu o možnostech 

vyplývajících z držby jedné vesnice. Vedle četných hospodářských zvířat se na 

únětickém dvoře procházeli i pávi a pávice, okrasní, ale zcela neužiteční ptáci. K 

překvapivě kultivované krajině patřili nejen pole, louky a pastviny, ale i sady a zahrady. 

Na místním potoce se otáčelo mlýnské kolo. Z písemného záznamu zároveň vyplývá, že 

o chod Zbyhněvova dědictví dbaly asi dvě desítky osob. Jmenovaný potenciál měl 

zajistit nároky spojené s výstavbou kostela a dlouhodobě obstarávat obživu dvou kněží 

                                                 
94 TŘEŠTÍK / MERHAUTOVÁ (pozn. 29 ) 111. 
95 Jan KVĚT: Praha románská. Sochařství, malířství a umělecká řemesla, in: Praha románská. Praha, stavební 

a umělecký vývoj města. Osmero knih, díl druhý. Praha 1948, 137–138. 
96 ŽEMLIČKA ( pozn. 73) 198. 
97 CDB I., č. 100, 105–106. 
98 CDB I., č. 124, 129–131. 
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včetně jejich rodin.99 Oproti únětickému fundátorovi, který zacházel pouze s jedinou 

vesnicí, urozený Miroslav s chotí Gertrudou nakládal ve čtyřicátých letech 12. století 

s podstatně větším majetkem. Rozhodnutím manželské dvojice (pod patronací 

panovníka) vznikla první šlechtická fundace a zároveň u nás nejstarší cisterciácký 

klášter v českých zemích, klášter v Sedlci u Kutné Hory.100 Zakladatel kláštera věnoval 

novému opatství poměrně velký pozemkový majetek. Tyto nemovitosti pravděpodobně 

představovali většinu majetku Miroslavova rodu. Majetek zahrnoval devět vesnic a jeden 

dvorec. Nejednalo se o koncentrované statky, ale o rozptýlené vsi především na 

dnešním Kutnohorsku a Pardubicku. Několik lokalit, které se už od počátku objevují 

v klášterní držbě najdeme poblíž Kutné Hory. Tyto zmíněné dary jsou samozřejmě velmi 

dílčí a neúplné. Soudě však z těchto nadací Nemoje, Zbyhněva a Miroslava, byla ve 

struktuře majetku rodiny zakladatelky Marie zastoupena půda, lidé a hospodářská 

zvířata.101 Potvrzují i domněnku, že ani državy významných rodin nepřesahovaly 

v polovině 12. století pět až deset osad, často necelých a rozptýlených.102 

 

Rodinné vazby zakladatelky Marie k rodu pánů ze Švábenic a k urozenému 

Miroslavovi, zakladateli cisterciáckého  kláštera v Sedlci? 

Podle osobního jména Slavibor se už od konce šedesátých let 19. století objevují 

úvahy o vztahu rodiny paní Marie k pánům ze Švábenic. První kdo s touto smělou 

domněnkou přišel byl Hermenegild Jireček.103 Předpokládá, že zakladatelka kostela 

Marie  se syny Slaviborem a Pavlem, pochází z rodu později nazývaného páni ze 

Švábenic ze střední Moravy. Odvolává se na listinu z roku 1145, kde papež nařizuje 

králi a biskupovi, aby se postarali o vyhlášení a provedení klatby nad družinou, která 

přepadla olomouckého  biskupa Jindřicha Zdíka u hradu Usobrno ve vsi Biskupicích. 

Mezi členy družiny je jmenován Slavibor, kterého Jireček považuje za otce Slavibora a 

Pavla jmenované v autentice.104 Uvažuje o možnosti, že Slavibor otec zemřel brzy po 

                                                 
99 KLÁPŠTĚ (pozn. 47) 61. 
100 CDB I., č.155, 155–157. 
101 ŽEMLIČKA ( pozn. 73) 199. 
102 Ibidem. 
103 JIREČEK ( pozn. 2) 176. 
104 Ibidem. 
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roce 1146, a jeho manželka Marie spolu se syny staví kostel sv. Jakuba na usmíření.105 

Této smělé domněnce chybí historické opodstatnění. V autentice, což je velmi zajímavé, 

chybí zmínka jak o manželovi paní Marie tak o otci jejích synů. Předpokládám, kdyby se 

tak opravdu stalo, byl by “viník” jistě připsán v závěrečných modlidbách.  

Slavibora ml. pak nachází na listině z roku 1168,106 kde se připomíná jako 

komorník Olomoucké župy („Saluebor camerarius“). Dále sleduje „jeho“ dva syny 

v listině moravského knížete Oldřicha z roku 1174,107 kde svědčí Slavibor ve funkci  

komorníka  s bratrem Pavlem („...Slauebor comerarius cum fratre suo Paulo...“). 

Jak z předchozího výčtu vyplývá, jediným vodítkem je mu osobní jméno Slavibor. 

Tento předpoklad však nelze opřít o žádný jiný písemný doklad, ani autentika nic 

takového nenaznačuje. Pokud ale budeme pokračovat dále, narazíme na jméno 

Slavibor v českomoravském šlechtickém prostředí 2. poloviny 12. století ještě několikrát. 

Znovu se nám objevuje Slavibor na moravské listině v roce 1180 s označením stolníka 

knížete.108 V následujících letech se objevuje jméno Slavibor již jen na českých listinách 

knížete Bedřicha a to roku 1187109 (dvakrát jednou na pravé a jednou na nepravé 

listině) a roku 1188.110 Později, za vlády biskupa Jindřicha Břetislava svědčí roku 

1193111 a 1195112 Slavibor jako župan žatecký se synem Zbraslavem. Pochybnosti 

vzrůstají, když na listině sice již z roku 1218113 objevujeme Slavibory dva a to bez 

označení vzájemného vztahu na různých místech. Nelze tu pochybovat o existenci 

nějakého Slavibora ve službách jak českých knížat tak knížat údělných. Jen podle výčtu 

několika listin lze na první pohled zjistit, že se tu setkáváme minimálně se dvěma muži 

téhož jména. Bezpochyby tu stojíme před složitou problematikou a metoda postavená 

na principu osobního jména je nedostačující. Do budoucna by jistě bylo přínosné se 

                                                 
105 Ibidem. 
106 Reg. I., č. 322, 141, listina je však falzem 
107 CDB I., č. 270, 238. 
108 CDB I., č.292, 260. 
109 CDB I, č. 317, 288. a č. 406, 438. falzum z 13.stol. 
110 CDB I, č. 320, 292. 
111 CDB I, č. 342, 308. 
112 CDB I, č, 411, 444, falzum ze 14. století. 
113 CDB II, č. 161. 
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k této domněnce vrátit a následným studiem vyvrátit nebo podložit  přesnějšími 

závěry.114 

Zde je na místě, pro jistou přehlednost zmínit take domněnku, která se týká 

příbuzenského stavu velmože Miroslava a paní Marie, vycházející především  z blízkosti 

Sedleckého kláštera  a kostela sv. Jakuba, nikoli z autentiky. Uvažuje se o možnosti, že 

by Marie mohla být sestrou velmože Miroslava.115 K regionálním souvislostem přihlíží 

také názor, jenž přisuzuje velmoži Miroslavovi další románskou stavbu ve stejném 

regionu jako je kostel sv. Jakuba v Jakubu.  Jde o románský kostel sv. Prokopa v Záboří 

nad Labem.116 Zakládací listina kláštera tuto domněnku nepodporuje. Miroslav v ní sice 

opravdu zmiňuje sestru, ale pouze ve spojitosti s jejím synem Držislavem, o Slaviborovi 

s Pavlem není jediná zmínka. Blízkému příbuzenskému vztahu nenahrává ani i dosti 

velký časový odstup téměř 25 let mezi písemně podloženými událostmi. Kdy a jak se 

ves sv. Jakuba dostala do majetku Sedleckého kláštera, nevíme. Soupis klášterního 

majetku Sedlec před husitskými válkami nemá. Muselo se tak stát před polovinou 14. 

století, kdy na základě informací z konfirmačních knih víme, že ves je již majetkem 

sedleckého kláštera.117 Můžeme hypoteticky uvažovat o dvou možnostech. První 

vychází z historických souvislostí regionu. Ves se mohla dostat do majetku kláštera 

                                                 
114 Upozornění na medievistické bádání v Německu, metodicky zejména na SCHMID Karl: Geblüt, Herrschaft, 

Geschlechterbewusstsein. Grundfragen zum Verständnis des Adels im Mittelalter. Vorträge und Forschungen 

Bd. XLIV, Sigmaringen 1998, str. 79-90 a 139-143, které pracuje s tzv. memoriálními prameny klášterní 

provenience, tj. památních knih (libri vitae a libri memorialis), knihy mrtvých (necrologia) a zejména knihy 

bratrstev (libri confraternitatum) a umožnuje při aplikaci vhodných metod ve většině případů bezpečnou 

identifikace velkého množství blíže neurčených dokladů osobních jmen či dokonce jejich zapojení do 

horizontálních i vertikálních sociálních struktur společnosti, je v našem případě nereálné. Písemné prameny 

tohoto typu pro blízký cisterciácký klášter v Sedlci nemáme k dispozici. Fond Velkostatek Sedlec uložený ve 

Státním oblastním archivu v Třeboni (roku 1819 koupil sedlecký velkostatek Karel Filip Schwarzenberg kdy fond 

byl nejprve uložen v archivu na Orlíku) tyto prameny neobsahuje. 
115 Jan BAŽANT: Kultura českého středověku a antika, Praha 2000; Antonín J. ZAVADIL: Kutnohorsko slovem  

i obrazem, Díl druhý, část 1, sešit C: Sedlec–Zhoř, Kutná hora 2000 2 
116 Zmínky o Záboří začínají až v první polovině 14. století, proto raně středověké majetkové souvislosti vsi 

neznáme. Úvahy o spojitosti Miroslava se Zábořím zůstávají lákavé, ale neprůkazné. Nejnověji Petra 

NAČERADSKÁ: Dějiny kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem na základě písemných pramenů in: Průzkumy 

památek I./ 2007, 43–62. 
117 Např: LC– ab anno 1354 usque 1362: Cum licentia reverendissimi ordinariatus pragensis (ed. František 

AntonTingl), Praha 1867 3,18, 28, 76. 
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koupí na přelomu 13./14. století118 kdy sedlecký klášter za vlády opata Heidenreicha 

prožíval období svého největšího rozkvětu.119 Hlavním zdrojem prosperity v této době 

byla těžba stříbrné rudy. Klášteru plynuly bohaté příjmy a opatství se podařilo v letech 

1282 – 1320 získat řadu nových statků. Většina tohoto majetku se nacházela v širším 

okolí Sedlce a tvořila souvislý pás od Kutné Hory na sever do Polabí, klášterní statky 

zasahovaly též na kolínsko a kouřimsko. Heidenreich téměř všechny pozemky (písemně 

doložené) pro svůj klášter získal prostřednictvím koupě.120 Pouze ve dvou případech se 

setkáváme s formou posmrtného odkazu.121 Zda se ves s kostelem sv. Jakuba dostala 

do majetku kláštera darem Slavibora a Pavla nebo některými z jejich dědiců, nevíme. 

 

Ves Svatý Jakub od husitských válek do roku 1764 

Po celé dlouhé období od roku 1165 (rok doložený autentikou) až do konce 18. 

století máme k dispozici pouze zprávy k dané lokalitě. Ves Svatý Jakub sdílí majetkoprávní 

osudy v průběhu 15. a 16. století kolínského panství a od 17. století  osudy panství Nové 

Dvory. 

Během husitských válek ztratí Sedlecký klášter vládu nad většinou svých statků, 

mezi kterými se nacházel i Svatý Jakub s kostelem sv. Jakuba. Císař Zikmund začal se 

zastavováním statků sedleckého kláštera ještě dříve, než mniši z kláštera uprchli. 27. 

listopadu 1420 zapsal císař Bohuslavovi Dúpovcovi ves Svatého Jakuba spolu s Kojicemi a 

dvorem Církvicí.122 Cisterciácký řád nebyl s postupem císaře pochopitelně spokojen a proto 

Zikmund 23. srpna 1422 vydává list v Norimberku, kde prohlašuje za neplatné zcizení 

sedleckých statků, které daroval jistým světským osobám proti zákonům církevním, prý 

z nutnosti potlačit kacíře.123 Roku 1436 se však Ves Svatého Jakuba objevuje s dalšími 

                                                 
118 Josef Vítězslav ŠIMÁK: České dějiny I/5. Středověká kolonisace v zemích českých, Praha 1938, 1228. 
119 Kateřina CHARVÁTOVÁ: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, 1. svazek. Fundace 12. století. 

Praha 1998, 136.; Jiří KUTHAN: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice 

cisterciácké stavební tvorby, Praha 1983, 180. 
120 Jana HYNKOVÁ: Heidenreich Sedlecký, in: 900 let cisterciáckého řád. Sborník z konference konané  

28.- 29.9.1998 v Břevnovském klášteře v Praze, Praha 2000, 140. 
121 HYNKOVÁ (pozn. 120) 140. 
122 Josef NUHLÍČEK: Sedlecký klášter a jeho statky od válek husitských do zrušení r. 1783. I. část : 1420-1564. 

in. Středočeský sborník historický 9, 1974, 164. 
123 Ibidem 165. 
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klášterními vesnicemi (mezi nimi i Záboří nad Labem) v majetku panství Kolín.124  Roku 

1437 vydává císař listinu s majestátem, kterou zapisuje Bedřichovi ze Strážnice a jeho 

dědicům město Kolín a četné vsi z klášterního majetku (Svatého Jakuba, Záboří nad Labem, 

Svatou Kateřinu, Svatého Mikuláše a Nové Dvory).125 Svatý Jakub spolu s ostatními 

vesnicemi z někdejšího majetku sedleckého kláštera sdílejí osudy kolínského panství. 

Střídala se období kdy Kolín držel sám panovník, a kdy panství spravovali zástavní držitelé – 

knížata minsterberská, Mikuláš mladší Trčka z Lípy (1502–1505), Vojtěch a Jan 

z Pernštejna ( 1531–1536), Albrecht z Gudštejna (1536–1544).126  

Písemné zprávy ke kostelu sv. Jakuba nejsou z této doby pravděpodobně 

dochované. Hmotným pramenem, ze kterého můžeme usuzovat, že kostel byl v pořádku a 

plně funkčí,  je pořízení dvou dosti velkých zvonů a to v roce 1504127 a 1515128 od zvonařů 

Jakuba a Ondřeje Ptáčka.  

V roce 1553 císař Ferdinand odstoupil od kolínského panství zástavou za 6000 kop 

grošů Karlovi ze Žerotína několik vesnic, které ležely poblíž Karlova zboží Žehušice. Jednalo 

se mimo Svatého Jakuba také o Svatou Kateřinu, Svatého Mikuláše, Církvice, Záboří nad 

Labem, Morašice, Lišice, Kobylnice a mlýn Třebošický.129  

O tři roky později, v roce 1556 za zapůjčených 10 000 kop grošů zastavil císař 

Ferdinand Karlovi celé panství Kolín. Po smrti Karla mělo zboží zůstat v zástavě ještě jeho 

nejstaršímu synovi Janu Jetřichovi. V roce 1562 na prosbu vdovy Veroniky z Lípy, byla tato 

lhůta prodloužena o dalších deset let. Když 1591 císař Rudolf II. získal Kolín zpět do svého 

majetku, požádal Kašpar Melichar ze Žerotína (druhorozený syn Karla), o oddělení 

                                                 
124 AČ VI., č. 41, 437–438. 
125 AČ I. č. 185, 528.  
126 Petra NAČERADSKÁ: Dějiny kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem na základě písemných pramenů in: 

Průzkumy památek I./ 2007, 44. (citováno dle A. Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze království českého XII., 

Čáslavsko, Praha 1900, 117–123) 
127 František BENEŠ: Kamené obrazy kostela sv. Jakuba blíže Církvice v Čáslavsku, in:  Památky 

archaeologické a místopisné, 1870, 46.   zvon má minuskulový nápis: „ Anno domini 1504 haec campana fusa 

est ad laudem omnipotentis dei et beatae maryae virginis et sancti jakobi patroni ecclesiae huius en ego 

campana nunquam pronintio vana, ignem bellum, festum, funus honestum, per magistrum Andream dic. 

Ptaczek. “ 
128 BENEŠ (pozn. 127) 46. ; Druhý, menší zvon, přelitý v roce 1872, měl nápis: „ 1515 haec campana fusa est 

ad honorem  dei omnipotentis et sancti Jacobi per magistrum Jacobum Ptaczek. “ 
129 NAČERADSKÁ (pozn. 126) 45. 
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některých vesnic. Roku 1593 odsouhlasil sněm, aby mu císař dědičně postoupil blízké 

vesnice Svatý Jakub, Církvici, Svatého Mikuláše, Svatou Kateřinu, Záboří nad Labem, 

Kobylnici, Lišice a Morašice. Vklad do zemských desek byl proveden roku 1611. Kašpar 

Melichar ze Žerotína připojil získané vsi ke svému panství Nové Dvory.130 Kašpar Melichar 

ze Žerotína se nezúčastnil stavovského povstání v letech 1618–1620. Po porážce odboje 

byl ponechán při svých statcích Nových Dvorech a Ovčárech, ale bez kolatur a far, které 

byly vymíněny k ruce císaře s rozkazem, aby z nich Žerotín odstranil protestanské kněze.131 

Roku 1628 prodal Kašpar Melichar ze Žerotína132 panství Nové Dvory své manželce Elišce 

z Valdštejna na Lomnici, která po jeho smrti přestoupila ke katolictví a panství odkázala 

dceří Elišce Polyxeně Žerotínové, provdané za Petra Voka Švihovského z Riesenberka. 

Jejich syn Bedřich Kašpar Eusebius Švihovský zemřel v roce 1654 a je pochován 

v Jakubu.133   

Roku 1655 byl jako duchovní správce pro panství Nové Dvory dosazen arcibiskupem 

první katolický farář, polský karmelitán Bazil Wierzbicki (†1688). Ačkoliv centrem panství 

bylo městečko Nové Dvory a dříve patřilo pod faráře svatojakubského, byla zdejší fara 

pobořená a prázdná. Jako nové sídlo si Wierzbicki vybral Církvice a od té doby byl kostel sv. 

Jakuba v Jakubu filiální.134 Roku 1665 byl v kostele sv. Jakuba znovu vysvěcen hlavní oltář 

v rezidenci pražských arcibiskupů hradeckým biskupem Matoušem Ferdinandem 

z Bilenberka. Událost zaznamenává latinský nápis na oltářní dřevěné desce hlavního oltáře 

o svěcení oltáře 20. března 1665.135 Do přenosné dřevěné části oltáře byly vloženy ostatky 

                                                 
130 Ibidem 45. 
131 Ibidem 46. 
132 Na Žerotíny odkazuje malý dětský náhrobek osazený do zdiva pod emporou: „ Jan Diwiss z Zerotina dwie 

leta a ssest nediel stary (styrzi) byl kdyz umrzel na Nowych Dworzich w nedielu den swte Mar...nocz w(a) 

dewautau (hodinu)...ráno na pul orlogi leta 1607”  
133 Náhrobek je osazen do zdiva pod emporou a nese nápis: „ Illus. Dnus. D. Frideric, Caspar Eusebii 

Schwihowski Liber Baro de Risenberg et Schwihow D. in Przichowicz Przestice, Novis Villis et Owczari  S. 

Caesareae Regi. Mtis Pincerna Dita Funct –obiit A.D. 1654 –19.Nov.“ 
134 Josef LEDR: Děje a panství města Nových Dvorů, Kutná Hora 1884, 52–53 
135 BENEŠ (pozn. 127) 44.  „ Anno 1165 die 20 Martii consecravit in residentia archiepiscopali Pragensi illustris. 

doms. Mathias Ferdinandus a Bilenberg episkopus Reginae Hradecensis hoc altare portatile et inclusit reliquias 

S:S Martyrum Mari at Mauritii.“ 
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sv. Maura a Mauritia [4]. Ve stejném roce byl vysvěcen i hlavní oltář v blízké Svaté 

Kateřině.136 

V roce 1679 koupil panství hrabě Bernard Věžník, který v Nových Dvorech postavil 

zámek, vodárnu, založil kostel sv. Anny a sv. Martina a zasloužil se o celkový rozvoj panství. 

Jeho sestra Kateřina, provdaná za hraběte Filipa de Arco, je pochovaná v kostele sv. 

Jakuba, kde má velký figurální mramorový náhrobek. Hraběnka, držící lebku jako symbol 

pomíjivosti, je oděná do bohatého šatu. Vedle ní jsou dva andílkové štítonoši držící znaky 

Věžníků a de Arco. Vlevo drží Chronos závitek s nápisem: 

D. T. O. M 

VT PENETRES LECTOR QVANTAM, TEGATVRNA, MATRONAM, 

TE DOLOR, EX PAVCIS, NOSCERE MVLTA IVBET, 

DVX CHARYTVM, CATHARINA LATET GEMAQVE LEXQVE 

THORI 

ARCENSIS COMITIS CONVX GENEROSA PHILIPPI. 

 

Kostel sv. Jakuba v písemných pramenech z 19. století a poč. 20. století 

Pro toto období máme zachované některé písemné prameny v podobě stavebních 

účtů pro kostel sv. Jakuba, které dokumentují  probíhající restaurační zásahy do sakrální 

stavby. Novodvorské panství přešlo v druhé polovině 18. století do majetku rodu Chotků 

(1764-1848).137 Za hraběte Jindřicha Chotka byla v Jakubu objevena nám již velmi dobře 

známá autentika nalezená na tribuně kostela sv. Jakuba.  

V roce 1796 jsou dokumentovány práce tesařského mistra Jana Mašína na věži sv. 

Jakuba. Účtovány jsou opravy střechy věže a nový šindel.138  

  V roce 1840 vyplaceno kováři Františku Vyskočilovi 18. zlatých za práci na zvonici a 

o dva roky později 246 zlatých 30 kr. Janu Hilskému za nový šindel na střechu (tehdy ještě 

barokní cibulová báň) věže.139 

                                                 
136 NAČERADSKÁ (pozn. 126) 45. 
137 LEDR (pozn. 134) 150–230. 
138 SOA Praha, Archiv VS Nové dvory, č. 171, kart. 59. 
139 SOA Praha, Archiv VS Nové dvory, č. 2287, kart. 423. 
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Roku 1847 jsou placeny účty za nové varhany (Josef Forst) a za vyrovnání a 

spravení poprsní zdi tribuny (Janu Müllerovi), která si díky závažnosti nálezu autentiky měla 

uchovat původní stav.140 

Podrobnější zprávy ke stavu a podobě kostela před polovinou 19. století máme až 

z popisu J.E. Vocela,141 který kostel navštívil někdy před rokem 1845 a z několika málo rytin 

z doby nedlouho před restaurací [5,6,7]. Všechny rytiny shodně zobrazují kostel z pohledu 

od jihovýchodu a najdeme na nich řadu nepřesností, vyplývající nejspíš z uměleckého 

záměru rytce. Na zobrazení z roku 1853142 najdeme nepřesnosti oproti dnešnímu stavu v 

chybějícím prvním jižním arkádovém oblouku na apsidě, chybějí zde i hlavičky polosloupků 

vynášející slepé arkády na apsidě. Jde však patrně o nepřesné zakreslení (možná i 

druhotné překreslení starší předlohy), protože ve srovnání se zobrazením mladším z roku 

1852143 i pozdějším 1856144 jsou zde nejen úplné arkády, ale jsou zakresleny i hlavičky 

polosloupků. Rytiny zachycují podobu kostela ještě s přístavbou předsíně na jižním průčelí, 

ukrývající v interiéru ústupkový portál s tympanonem, a přístavbou schodiště na západní 

straně věže, které bylo patrně přistavěno ve stejné době jako přístavek v průběhu 18. století. 

V první, třetí, páté a šesté arkádě jsou zobrazeny románské reliéfy, jejichž umístění 

odpovídá dnešnímu stavu. Věž je na rytinách ukončena barokní střechou a okna v prvním i 

druhém patře věže zmenšeny zazdívkami. Vocel se zmiňuje, že ještě před patnácti lety (tj. 

před rokem 1845) měla věž okna starého tvaru, s dvojicemi sloupků a třemi otvory (potrojná 

sdružená okna). Původní potrojná sdružená okna byla zmenšena a prostřední zazděno.  

Sloupky byly porouchány a z větší části také zazděny,145 aby interiér věže byl uchráněn před 

pronikáním vody a sněhu. K této úpravě došlo někdy na počátku třicátých let 19. století. 

Archiv velkostatku Nové Dvory tuto úpravu ale nedokumentuje. Pro umělecko historickou 

stránku je důležitý pozoruhodný údaj J. E. Vocela při popisu věže kostela sv. Jakuba: „Na 

                                                 
140 SOA Praha,  Archiv VS Nové dvory, č. 2287, kart. 425. 
141 WOCEL 1847 (pozn. 2) 218. 
142 Anton SCHMITT: Obrazy starožitných staveb v Čechách: dle přírody kreslené a do ocele leptané- 

Abbildungen der baualterthümer in Böhmen nach der Natur gezeichnet und in Stahl geärtzt von Franz Lorenz: 

herausgegeben von Anton Schmitt, Prag 1853, nepag.  
143WOCEL 1852 (pozn. 13) nepag. 
144Johan David PASSAVANT: Ueber die mittelalterliche Kunst in Böhmenun Mähren, in: Zeitschrift für die 

christliche Archaeologie und Kunst, Leipzig, 1856, tab. 10. 
145 WOCEL 1847 (pozn. 2) 218. 
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západní straně kostela wypíná se čtwerhraná, z pískowého kamene přepevně vystavěná 

wěž, na jejížto sewerní zdi řada byzantinských obloučků a sem i tam malý zbytek kamenné 

okrasy spatřuje.“146 Na ostatních stranách věže architektonické prvky nalezeny nebyly. 

Podle vyprávění kostelníka Första byla k této severní zdi věže v minulosti přistavěna 

kostnice,147 rozbořená nedlouho před Vocelovou návštěvou. Objekt  kostnice zachránil části 

kamenné výzdoby severní stěny. Na místě dnešních obloučkových vlysů v patře i přízemí 

jižního průčelí jsou zakresleny vodorovné lizény. Stejnou úpravu najdeme i na věži. 

V roce 1864 uvažuje F. J. Beneš, konzervátor památek pro čáslavský kraj Centrální 

komise pro výzkum a zachování památek, o obnovení románských sdružených oken ve 

věži. Oprava krovu a zdiva má být provedena s ohledem na slohové prvky.148 Obloučkové 

vlysy na místech vodorovných lizén se poprvé objevují s nově odkrytými románskými 

sdruženými okny ve výši třetího a čtvrtého patra věže až na návrhu Josefa Mockera z roku 

1880 [8].149 Poslední dvě známé kresby doprovázející texty Ferdinanda Lehnera (1893)150a 

Bernharda Gruebra (1871)151 jsou rekonstrukcí chtěného architektonického vzhledu pod 

vlivem purismu [9,10]. 

V letech 1872–1874 byla provedena rozsáhlá oprava kostela. V roce 1872152  byla 

odstraněna stará dlažba z interiéru kostela a do hlavní zdi osazeny tři staré náhrobní desky. 

Byla vyzděna dvě (respektive tři, jak je známe ze stavebně historického průzkumu) spodní 

kulatá okna.  Zmiňuje je pouze Wocel: „ po dwau kulatých okénkách na obau stranách lodi 

se nalézá.“153 Okno v jižní straně lodi není na žádném zobrazení vidět, neboť ho zakrývá 

přistavěná předsíň. Okno umístěné na severní straně lodi pod tribunou je zobrazeno při 

pohledu do interiéru kostela na rytině doprovázející text Vocelova článku z roku 1852.154 

                                                 
146 Ibidem  217. 
147 WOCEL 1847 (pozn. 2) 218. 
148 F. J. BENEŠ: Zpráva ke stavu kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory ze dne 15. března 1864, in: 

Mitteilungen der k.u.k. Central Commision für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale VIII., 1864, XXIX 
149 SOA Praha, VS Nové Dvory, invent.  čis. 2474. 
150 Ferdinand LEHNER: Kostel Svatojakubský,  Method XIX, 1893, 75. 
151 GRUEBER (pozn. 13) 42. 
152 SOA Praha, VS Nové dvory,  invent. číslo 2299–2301 (1730–1935), karton 429. 

 153WOCEL (pozn. 2) 214. 
154 WOCEL 1852 (pozn. 13) nepag. 
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V roce 1873 155 byl upravován presbytář a zhotoveny návrhy pro nový hlavní oltář   

a kazatelnu v románském slohu Josefem Krannerem. Ještě téhož roku byly dodány oltářní 

stupně, deska a zadní stěna oltáře, oltářní stůl s římsou spočívající na třech nových 

románských sloupcích. Petr Maixner vymaloval konchu apsidy s námětem Krista v mandorle 

a čtyřmi obrazy ze života sv. Jakuba. 

 Následujícího roku jsou účtovány práce řezbářské za kříž, Krista a dvě postavy pro 

hlavní oltář (sochy sv. Václava, sv. Ludmily a Krista jsou odcizeny). Dále je dodaná pálená 

dlažba rovněz od Josefa Krannera, která se v interiéru, byť z části porušená, dochovala do 

dnešních časů, oltářní stůl s římsou a třemi neorománskými sloupky. Poslední položku tvoří 

mramorová kropenka od kameníka F. Wurzela.156 

Na rok 1884 157 připadá  obnova západní věže kostela. Stavební práce prováděl 

stavitel Josef Kulič podle plánů architekta Josefa Mockera, které jsou datovány letopočtem 

1880. Archiv velkostatku Nové Dvory zaznamenává z tohoto roku tyto práce: 

Bylo sneseno staré zdivo pro nový obloučkový vlys v rozsahu 19 m,2  vybourána část zdiva 

nad okny, čtyři zazděná okna,  jedno ponecháno částečně zazděné. Obě čelní zdi u 

schodiště v přízemí rovněž bourány v rozsahu 480m2, také vrchní část podélné zdi v ploše 

370m2. Byly vyzděny základy pro dvě čelní zdi u schodiště a pro kamenné předschodí. Nově 

vyzděno kamenné zdivo v přízemí dvou čel u schodiště a vrchní část podélné zdi, 

vyrovnáno zdivo pod okny ve všech čtyřech stranách věže. Obnoveno celkem 1787cm2 

nového zdiva. Osazeno 16 sloupků, 24 oblouků, osazen obloučkový vlys, 56 kusů konzol, 

vyloženy římsy, osazeno kamenné ostění dveří, osazeny schody, osazen kříž. Provedena 

nová omítka na všech čtyřech stranách věže a také omítka starých zdí u schodiště. 

Osazeno 16 sloupků s patkami, zhotovených podle původního vzoru, 16 prostředních 

klenáků, zhotovených dle původního vzoru, 16 krajních klenáků, 24 závěrečných klenáků, 

54 kusů konzol. Přisekání 16 kvádrových okenních špalet, přisekání věžního soklu, 

přisekání dvou lesen (jedna 90 cm široká druhá 50 cm), upraveny na 63 cm jako ostatní. 

Byla snesena střecha věže, zhotovena nová vazba krovu věže i schodiště. Obnovena 

střecha podle návrhů Josefa Mockera [8]. Střecha má nyní jehlancový tvar.158 Provedena 

                                                 
155 SOA Praha, VS Nové dvory,  invent. číslo 2299–2301 (1730–1935), karton 429. 
156 SOA Praha, VS Nové dvory,  invent. číslo 2299–2301 (1730–1935), karton 429. 
157 SOA Praha, VS Nové dvory - stavební účty od roku 1868, invent. číslo 2288,  
158SOA Praha, VS Nové dvory,  invent. čislo  2474, plán Josefa Mockera na ukončení věže rok 1880. 
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nová fasáda apsidy, lodě, věže a přístavku s románskou ornamentikou. Byl dodán a osazen 

žulový práh, odebrán a nasazen nový štenýř, odebrána stará báň s křížem a hromosvodem 

a osazena nová s křížem. Kolem kostela byla odkopána hlína do hloubky 25 cm a terén 

vydlážděn kamenem 

V roce 1910159 jsou znovu prováděny rozsáhlé úpravy na exteriéru kostela sv. 

Jakuba. Byly otlučeny a vyškrábány spáry pláště apsidy v rozsahu 62,56 m2, celé hlavní 

lodě (195, 68 m2), věže (108 m2), přístavku věže (32,89 m2) a štítů hlavní lodi (18,11 m2). 

Celkem byla otlučena omítka v rozsahu 417, 24 m2. Byl stržen starý fabion v apsidě a lodi o 

délce 36 m a 74 cm. V roce 1913 se opravila ohradní zeď hřbitova. Následně roku 1917 

zrekvírován nejmenší zvon – sv. Jakub, pocházející z dílny Anny Bellmanové z roku 1874. 

Náhradou zakoupen v roce 1923 malý zvon Arnošta Diepolda z Prahy – „umíráček“.160 

 V letech 1936 a 1937 proběhla  rozsáhlá oprava střechy lodě a apsidy. Poslední 

zprávy z let 1955 a 1956 jsou zapsány v Inventáři kostela a fary v Církvici161 při příležitosti 

návštěvy biskupského vikáře. “Filiální kostel ve Svatém Jakubu je v pořádku, menší opravy 

byly provedeny.” Pro rok následující je v protokolu zapsáno, že kostel potřebuje opravit 

okna. 

 

 

 

Stavebně historický exkurz do románské stavby kostela  

sv. Jakuba. 

 

Pro pochopení dispozice architektury je třeba zmínit lokalizaci objektu ve vztahu 

k předpokládanému šlechtickému sídlu zakladatelky Marie a stručný historický vývoj 

restaurátorských zásahů do románské stavby. 

Orientovaná stavba kostela sv. Jakuba stojí při západním okraji rozlehlé návsi 

uvnitř jádra vesnice,  v místech, kde se uplatňuje vyvýšená pozice terénu, nejvýrazněji 

čitelná v pohledech vedených od severní strany kostela. Žádná stopa zde ale nenasvědčuje 

                                                 
159 SOA Praha, VS Nové dvory,  karton 392, číslo 1791. 
160 Petr Vácha: dokumentace a evidence zvonů pro Národní památkový ústav. 
161 SOA Kutná Hora, Farní úřad Nové dvory, Inventář kostela a fary v Církvici. 
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umělým terénním úpravám162 o nichž uvažoval Dobroslav Líbal163 a později i Pavel 

Kroupa.164  Ve středověkých pramenech ze 14. století nese lokalita název „ Mons s. Jacobi 

“165 Hora Svatého Jakuba. Název vsi je tedy nejspíše odvozen z krajinného umístění lokality 

a přenesením zasvěcení  kostela sv. Jakuba na celou ves. Víme, že stejným způsobem 

získaly názvy blízké vesnice Svatý Mikuláš a Svatá Kateřina.166 

Kostel  stával uprostřed někdejšího hřbitova, na který dnes poukazuje pouze ohradní 

zeď a několik fragmentů ze zničených náhrobků. Portál, kterým se původně vstupovalo na 

panskou tribunu, se nachází na západní straně věže ve výšce prvního patra. Naznačuje, že 

někdejší šlechtické sídlo zakladatelky Marie a jejích dvou synů bylo  situováno západně od 

kostela. Zmizelo však bez významnějších stop. Katastrální plán z roku 1839 dokumentuje na 

západ od kostela pouze zahradu a při jejím  severovýchodním rohu obdélné hloubkové 

dřevěné stavení.167 Archeologický průzkum, který by  jako jediný mohl přinést určité 

informace k lokalizaci sídla rodiny paní Marie nebyl dosud proveden.168 Teprve v roce 

2002169 se na pozemcích západně od kostela podařilo nalézt v souvislosti s výstavbou 

nových domů několik raně středověkých keramických zlomků. Snad se v budoucnu stanou 

                                                 
162 KLÁPŠTĚ (pozn. 47) 63. 
163 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 47. 
164 KROUPA (pozn. 50) 20. 
165 Například: LC: Ab anno 1363 usque ad annum 1369 ( ed. Josef Emler), Praha 1874, s. 3, 25. 
166 Josef Vítězslav ŠIMÁK: Středověká kolonisace v zemích českých, České dějiny I/5, Praha 1938, 1228. 
167 St. Jakob in Böhmen, Czaslauer Kreis. Elaborát katastrálního měření z roku 1839 v měřítku 1: 2 880. Uložen 

v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze pod signaturou B2/a/4 
168 Na  rok 1996  byl vypracován projekt k odvodnění  terénu v okolí kostela, ve kterém bylo rozhodnuto, že před 

započetím výkopových prací bude zajištěn archeologický dohled. Práce však byly realizovány až na přelomu  let 

1997 a 1998 a bohužel bez dodržení předchozích podmínek, které stanovil Okresní úřad Kutná Hora. Nebylo 

zajištěno archeologické sledování prací před zahájením a o prováděných pracích trvajících alespoň jeden rok 

investor informoval pozdě a navíc v době, kdy se archeologická sondáž v bezprostřední blízkosti objektu mohla 

jen obtížně uskutečnit. Archeolog byl přivolán až v průběhu práce, kdy úroveň terénu byla snížena již o 80–100 

cm ( projekt připouštěl pouze do 50 cm) a probíhalo hloubení odvodňovací rýhy. Byly zjištěny některé relikty 

archeologicky zajímavých situací: Kostnice na severní straně kostela spolu s fragmenty minimálně dvou zdiv 

v sousedství věže. I když se  tyto  fragmenty  podařilo začistit a připravit k dokumentaci byly nakonec také 

zničeny pojezdy zemních strojů. Informace jsou shrnuty ve zprávě: Jan FROLÍK: Kostel sv. Jakuba, Jakub 

(okres Kutná Hora) in:  Archeologie ve středních Čechách, 1998, 411–412. 
169 KLÁPŠTĚ (pozn. 47) 66. 
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stopou směřující k lokalizaci sídla paní Marie a jejích synů. Právě zde, při terénní hraně 

poblíž kostela, bychom jejích sídlo hledali nejspíše.170 

Architektonická podoba kostela si za posledních vice jak 150 let, prošla vlastním 

historickým vývojem, který započal v druhé polovině 19. století. Jeho smyslem bylo, v 

souvislosti s tehdejšími názory na rekonstrukce památek v období přísného historismu, 

navrátit sakrální stavbě původní, slohově jednotný románský charakter, nenarušený 

pozdějšími renesančními a barokními úpravami. Představu o těchto zásazích do 

autentičnosti památky si můžeme velmi dobře udělat ze zachovaných stavebních účtů i 

zachovaných rytin, dokumentujících stav kostela po polovině 19. století. Větší, v této době 

provedené zásahy, souvisejí s odstraněním kostnice, barokní předsíně a snesením cibulové 

báně, která byla podle návrhu Josefa Mockera nahrazena stanovou střechou. Stávající, 

hmotově čistá románská stavba jak ji známe dnes, vznikla zásluhou 19. století.   

Rekonstrukce však výrazně zasáhla i do umělecké stránky památky, neboť obnovila řady 

obloučkových vlysů, které byly v řadě případů odsekány a ukryty pod vodorovnými 

lizénovými pásy. Tím však způsobila řadu nepochopení, převážně v uměleckohistorické 

literatuře. Z pohledu moderní památkové péče, jsou tyto zásahy z velké části odsuzovány. 

Proto jsou velmi zajímavé poznatky týkající se pozdějších oprav pod dozorem Památkového 

ústavu. Stávající architektonický stav kostela v komparaci s fotografickou dokumentací z 

osmdesátých let minulého století ilustruje nedokumentované opravy kostela, vynucené 

havarijním stavem památky, stále ještě v duchu historismu. Opravy byly stále zaměřeny na 

kamenickou výměnu a obnovu architektonických článků i románského kvádrového zdiva na 

věži a severní straně lodi kostela, kde rozsah dochovaných autentických románských kvádrů 

je minimální. Uvažovalo se dokonce o  snesení stávající renesanční klenby stále v duchu 

započaté neorománské úpravě.  

Změna přístupu k románské stavbě přišla až v době poslední opravy v letech 1997–

2000, uskutečněné pod dozorem Národního památkového ústavu středních Čech v Praze. 

Tato změna vycházela ze stavebně historického průzkumu pod vedením Dobroslava Líbala 

v osmdesátých letech minulého století a záchranného průzkumu jižního průčelí z roku 1996. 
                                                 
170 Je třeba připomenout, že sousedství tribunového kostela a šlechtického sídla je ve většině případů  bráno 

jako jednoznačné. Pozůstatky staveb v blízkosti kostela, interpretované jako někdejší šlechtické sídlo, máme 

potvrzeny jen z několika málo lokalit  (Vroutek,  Bedřichův Světec, Radomyšl a Chvojen). Interpretace nálezů 

jako šlechtické sídlo vychází ale pouze z blízkosti nalezených objektů. Nejnovější informace a přehled starší 

literatury je uveden v knize: KLÁPŠTĚ: (pozn. 35),  na příslušných místech.  
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Dosažené poznatky měly pomoci vyřešit nejednoznačné situace při uplatnění 

konzervačního principu obnovy. Byly konzervovány všechny hodnotné prvky, autentické 

architektonické články, vlastní zdivo a pod. Konzervace se týkala také všech nalezených 

jednotlivých detailů (omítky, spáry), které by v budoucnu mohly být znovu podrobeny 

analýze. Řada poznatků byla publikována, proto se zaměříme především na nepublikované 

nálezy a na přímé poznatky k románské stavbě. 

 

Kostel sv. Jakuba  náleží do skupiny  jednolodních románských kostelů s mírně 

odsazenou apsidou na východě a hranolovou věží v ose západního průčelí. Architektonická 

dispozice kostela tak není nijak pro české venkovské tribunové kostely vyjimečná. Jako 

dispozičně nejbližší příklady zde můžeme uvést kostel sv. Petra v Poříčí nad Sázavou a 

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou.171 Trojúhelníkový východní štít 

lodi s původním spárováním a drobnými cihelnými vysprávkami rohů (souvisejí se zřízením 

 renesančního krovu), dovoluje přiznat původní tvar střechy. Seříznutí štítu souvisí 

s osazením kamenného kříže.172 Románské lícové zdivo stavby je vyzděno převážně z 

větších pískovcových kvádrů,  menší jsou použity pro vyrovnávací vrstvy. Velké, pravidelně 

tesané kvádry jsou použity k vyzdění nárožních lizén, jak na lodi, tak i na hranolové věži.  

Tyto kvádry jsou převážně světle šedé barvy. Jak se dá usuzovat podle  míry odpadání 

zvětralých omítkových vrstev, byly architektonické výzdobné články kostela tesány 

z barevných pískovců, a to žluté a červené barvy. Červené pískovce tzv. arkózy jsou na 

jižním průčelí uplatněny pro obloučkový vlys v mezipatře jižního průčelí a na románském 

oknu s půlkruhovým záklenkem a oboustranně sešikmenou špaletou osvětlující interiér 

apsidy. Ze žlutě zabarveného pískovce jsou vytesány jednotlivé oblouky slepých arkád jak 

na jižním průčelí, tak na apsidě a zřejmě i obloučkový vlys v patře, jak nám dovoluje 

předpokládat míra odhalení západní konzolky. V kombinaci všech tří barev je vyzděno 

románské okno ve čtvrté arkádě (od východu) patra. Užití několika barev stavebního 

materiálu není v tomto regionu neobvyklé, zde je však uplatněno odlišným barevným 

řešením. Upozorňuji především na kostel Zvěstování Panny Marie v Plaňanech, kde se 

pravidelně střídají kvádry ze světlého a tmavého kamene, kostel sv. Máří Magdaleny 

v Řečanech, nebo kostel sv. Václava v Žabonosích.  

                                                 
171 U obou staveb je třeba počítat se změnou sklonu a  štítu a  tím i tvaru střechy.  
172 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 37. 
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Existence dvou nejstarších omítkových vrstev (ve zprávě uvedené jako I. románská a 

II. románská omítka), byly potvrzeny výsledky mikroskopického vyšetření omítek formou 

spektrální analýzy.173 První vápenný povrchový nátěr románského zdiva byl zachycen 

v arkádě prvního patra nad portálem a to pod druhou románskou omítkovou úpravou. 

Vzhledem k zjištěným poznatkům, že první vápenná vrstva se váže na maltu ve spáře zdiva 

u střední sochy patra, se předpokládá úprava zdiva ve formě tohoto nátěru, v kombinaci 

s podřezávanými spárami.174 Zdali je možné vyvozovat z absence omítky ve špaletách 

zazděného románského okna a ze značně narušeného povrchu předstupujících článků ze 

žlutého a červeného pískovce hypotézu, že vápenný nátěr a následně tenká omítka 

pokrývala pouze plochy šedého zdiva a barevné články se uplatňovaly v režném kameni, je 

sporné. Dnešní úprava povrchu kamene i architektonických článků byla volena s ohledem 

na tyto poznatky. Restaurátorem provedený tónovaný malířský štuk odpovídá mikrostruktuře 

zjištěnému románskému vápennému nátěru. 

Hypotézy nebo domněnky o dodatečném osazení figurálních reliéfů do lícového 

zdiva románské stavby nebo o změně architektonického členění jižní fasády vstupního 

průčelí se objevují v uměleckohistorické literatuře již od prvopočátku. Stavebně historický 

průzkum celkem prokazatelně doložil, že hypotézy o změně architektonického členění 

jižního průčelí jsou bezpředmětné. Rozvrh slepých arkád, obloučkové vlysy i nárožní lizény 

byly navrženy se stavbou kostela. Průzkum jižního průčelí také doložil, že všech osm 

figurálních reliéfů je na svých místech již od doby výstavby kostela sv. Jakuba. Všechny 

kamenosochařské bloky jsou organickým způsobem zasazeny do lícového kvádrového 

zdiva románské stavby a nedávají důvod k úvahám o jejich případném dodatečném 

umístění do jižní fasády vstupního průčelí.175 Obloučkové vlysy, které byly odsekány a 

zachovaly se pod štukovými vodorovnými lizénovými pásy v podobě negativu i zachované, 

ale několikrát vyspravované konzolky nemůžeme považovat za tvarově autentické. Stejný 

výtvarný problém je u architektonického člěnění věže. Přestože se u ostatních částí stavby 

                                                 
173 Miloslav SMRKOVSKÝ: Zpráva o výsledku průzkumu románského kostela sv. Jakuba, okr. Kutná Hora, 

Kutná Hora 23. listopadu 1971 nepublikovaný strojopis je uložen v archivu Národního památkového ústavu 

středních Čech v Praze 

 

 
174 KROUPA (pozn. 50) 8. 
175 KROUPA (pozn. 50) 10. 

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.
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(loď a apsida) setkáváme s originálními články v různém stupni autentičnosti, na věži 

převažují kamenické články novodobé, vyměněné a obnovené v průběhu 20. století ve stylu 

Josefa Mockera i v mezipatrech věže.   

Věž, jejíž spárořez západní strany pokračuje na přilehlých stranách lodi, 

charakterizuje výrazné převýšení oproti hmotě lodi.176 Věž má svoji vlastní, zesílenou, 

východní zeď. Pro románské kostely tato stavebně technická stránka není nijak neobvyklá. 

Jako příklady zde můžeme znovu uvést kostel Panny Marie v Plaňanech, kostel sv. Jiří v 

Pertolticích, kostel sv. Máří Magdaleny v Pařížově nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie v 

Obděnicích. 

Než se budeme věnovat nálezům v interiéru kostela je třeba předložit nové poznatky 

k portálu. Už Dobroslav Líbal  upozornil na neorganické začlenění portálu do zdiva jižního 

průčelí. Profilovaná trnož fasády končí ve vzdálenosti 70 cm od hran vnitřního ostění 

portálu.177 Arkáda nad dnešním portálem je ze dvou třetin provedena z původního kamene a 

ze třetiny je nahrazena cihelným zdivem. Pod tímto cihelným zdivem bylo zjištěno, že 

kamenný článek archivolty stávajícího portálu má jiné zakřivení, než je průběh zakřivení 

zdiva stavby lemující otvor. Spára mezi kamenným článkem tvořícím  archivoltu portálu a 

zdivem kostela je přitom tak malá, že je vyloučeno, aby do ní byl zasazen kamenný článek 

původní arkády.178 Také není bez významu, že profilace patek portálu v rozměrech a 

tvarech neodpovídá profilaci soklu. Z uvedených několika důvodů lze předpokládat, že pro 

osazení nového širšího portálu na místo staršího a užšího, musela být část arkády nad 

pravou polovinou portálu odstraněna ze zdiva a  získán tak prostor pro osazení stávajícího 

portálu.179 

Nové, a velmi zajímavé poznatky vyplynuly z restaurování omítek v interiéru kostela, 

které byly doprovázeny sondami, z nichž některé byly analyticky přiznány. Jde především o 

odkrytí článků okenní špalety románského okna na jižní straně lodi, které bylo zazděno z 

důvodů zaklenutí dříve zřejmě plochostropé lodi dvěma poli renesanční hřebínkové klenby. 

Klenba tak zasáhla do původního rozvrhu okenních otvorů. Loď byla původně z každé 

strany osvětlena trojicí románských oken s půlkruhovým záklenkem a pravděpodobně 

                                                 
176 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 60. 
177 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 38. 
178 KROUPA (pozn. 50) 8. 
179 Ibidem 8. 
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oboustranně zešikmenou špaletou. Tento zásah vysvětluje také rozšíření postranních oken. 

Okna v patře obou průčelí prošla několika stavebními úpravami. Barokně upravená okna 

byla znovu v letech 1872–1874 upravena formou podezděním barokních okenních záklenků 

a vyzděním nových cihelných špalet a následným vložením romantizujících okenních 

výplní.180 Z původní románské stavby je tak v autentické podobě zachované pouze 

špaletové okno ve střední arkádě patra, dnes po poslední opravě kostela odkryté. 

Odstraněná, částečně dochovaná zazdívka okna byla renesančního původu. V cihelné 

zazdívce byly nalezeny střepy ze skleněné středověké bucny.  

Důležitým poznatkem je také sondami doložená intaktní vazba tribuny na obvodové 

zdivo v západní části lodi kostela.181 Z poprsní zdi byly sejmuty těžké vápeno-cementové 

omítkové vrstvy, pod kterými se objevilo románské kvádříčkové zdivo s podřezávanými 

spárami. Pod omítkou se také na čele tribuny objevil fragment nástěnné figurální malby v 

podobě rukou v gestu modlení, které podle barevnosti inkarnátu odkazuje na mužskou 

postavu.182 Podle mého soudu, asi nejzajímavějším zjitěním po odstranění vápeno-

cementových omítek z trojice křížových kleneb  tribuny, je odhalení původní románské 

omítky s rudkovým rozvrhem renesančních či barokních hřebínků a částečná barevná 

pojednání přímo na kameni klenebních pasů a konzol. Následně je doložena i intaktní vazba 

na polychromované pilíře. Pod pozitivem varhan je druhotně uložen polychromovaný 

kámen, který můžeme interpretovat jako pozůstatek románského oltáře Panny Marie. 

Na závěr je třeba take zmínit důvod přezdění poprsní zdi tribuny cihelným zdivem, 

symetricky po obou stranách. Čelo tribuny zde bylo odbouráno v důsledku zřízení mladších, 

patrně renesančních  průchodů na dřevěné prodloužení.183  Zjištěná skutečnost může vést k 

pochopení druhotného probourání kruhových renesančních oken pod tribunou, zřejmě z 

důvodů světla. Později při opravách v 19. století zazděných.  

 

 

 

                                                 
180 Ibuidem 9. 
181 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 70. 
182 KNOR, Jan / KNOROVÁ: Restaurátorská zpráva. Restaurování omítek fasád lodě a závěru prezentace a 

konzervace omítek v interiéru kostela sv. Jakuba v obci jakub u Kutné Hory. Provedeno 1998-2000-01-04, 

zpráva je uložena na faře v Sedlci 
183 Ibidem. 
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Sochařská výzdoba kostela sv. Jakuba 

 

Architektonický význam i zachované autentické historické konstrukce, které si stavba 

kostela sv. Jakuba uchovala i přes necitlivé stavební úpravy, byly v předchozí části práce již 

několikrát zdůrazněny. Stavba má však své vyjimečné místo také ve fondu románského 

sochařství pro ojediněle dochovaný soubor figurálních reliéfů osazených do slepých arkád 

jižního průčelí, které doplňuje tympanon ústupkového portálu. 

Pozvolna, s výraznými časovými odstupy v průběhu dvou století, se sochařský 

soubor čítající na počátku badatelské historie „pouze“ sedm figurálních reliéfů a tympanon 

portálu, rozrostl díky stavebním úpravám kostela na stávajích osm reliéfů, které doplnily 

relativně nedávno objevené fragmenty sochařské výzdoby na jižní straně věže. Sochařská 

výzdoba je zde zachovaná bohužel pouze v podobě tří sochařských desek s nepatrnými 

fragmenty předpokládaných figurálních reliéfů, které s největší pravděpodobností 

navazovaly a doplňovaly ikonografický program jižního průčelí lodi kostela. Ikonografické 

určení jednotlivých figur a s ním související ikonografický výklad celého sochařského 

programu spadá do okruhu velmi závažných a složitých otázek, které se pohybují převážně 

na úrovni domněnek. Již Vincenc Kramář, který se jako první věnoval hlouběji studiu 

svatojakubských reliéfů mluví dokonce „o zvláště rozmanitém, často přímo fantastickém“ 

výkladu svých předchůdců,184 který je podmíněn absencí přímých atributů. Ani následné 

studie Anežky Merhautové nepřinesly jistě definitivní výklad.185 Nepředbíhejme však téma, 

které spadá do okruhu hypotetických úvah a náleží mu místo na samém závěru práce. 

Identifikace jednotlivých reliéfů pro následující kapitoly bude tak z velké části obecného 

charakteru. O reliéfu v první arkádě patra budeme mluvit jako o postavě biskupa, ve třetí 

arkádě o votivní scéně se sv. Jakubem a dvěma donátory, v páté arkádě o reliéfu rytíře a v 

šesté o reliéfu opata. Jako poslední zde budou figurovat torzálně zachované reliéfy po levé a 

pravé straně portálu.  

Úvodní kapitoly mají za úkol seznámit s historií objevení celého souboru, s novými 

poznatky stavebněhistorického charakteru, jakož i se stavem zachování 

kamenosochařských památek, které skrývají i přes značná poškození řadu menších, ale 

velmi zajímavých detailů. Všechny tyto jmenované, navzájem se ovlivňující jednotlivosti, 

                                                 
184  KRAMÁŘ (pozn. 21) 52.  
185 MERHAUTOVÁ 1984 (pozn. 45) 58–59; MERHAUTOVÁ/TŘEŠTÍK 1985 (pozn. 44) 74–75. 
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mají velký vliv na hledání stylových východisek a na ikonografiii, u nás co do rozsahu i 

kvality ojediněle zachovaných reliéfů, obohacujících svým významem fond románského 

sochařství v celoevropském měřítku. 
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První popisy a  stručná historie souboru románské výzdoby. 

První zmínky o sochařské výzdobě jsou logicky svázány s prvními zprávami 

topografického chrakteru, které mluví o stavbě kostela sv. Jakuba na konci 18. století186 a 

následně pak v době před polovinou 19. století.187  O zachování, umístění nebo počtu 

jednotlivých figur však mlčí. V této době však vychází první uměleckohistorická studie, která 

má dnes nezastupitelnou výpovědní hodnotu písemného pramene jak pro architektonický 

stav kostela sv. Jakuba před jeho restaurováním na konci 19. století a nález autentiky 

biskupa Daniela, tak pro první a značně přesný popis sochařské výzdoby co do počtu a 

umístění jednotlivých figur. Vocelův článek Byzantinský kostel ve vsi Svatém Jakubě188 pak 

o pár let později doplnily znamé rytiny z roku 1852189, 1853190 a 1856,191 doprovázející 

následná pojednání o kostele sv. Jakuba.  Jak písemná zpráva tak ikonografické prameny 

nám přibližují podobu kostela ještě s přístavbou barokní předsíně, která v interiéru ukrývala 

ústupkový portál s tympanonem a pod přizdívkou levé zdi další reliéf. Vocel proto popisuje 

pouze tympanon, reliéfy (od východu) v první, třetí, páté a šesté slepé arkádě patra a reliéf 

po pravé straně portálu, který byl mimo předsíň jak ho zachycují i dvě rytiny z let 1853192 a 

1856193 [7,6]. Na rytině z roku 1852194 je reliéf ukryt za rozrostlým keřem [5].  Umístění 

jednotlivých reliéfů však odpovídá bez vyjimky dnešnímu stavu, dokonce reliéf po pravé 

straně portálu je již na rytinách zobrazen bez hlavy.  Zajímavé zprávy, ke kterým se pak 

vrátíme při hodnocení zachovalosti románských reliéfů, přináší první studie ke stavu 

jednotlivých figurálních reliéfů i tympanonu potrálu.  Reliéfy byly v tu dobu pod silnými 

nánosy vápenných nátěrů jak to dokládá popis postavy po pravé straně portálu: „W kautě 

                                                 
186 SCHALLER (pozn. 6) 15. 
187 SOMMER (pozn. 7) 332. 
188 WOCEL 1847 (pozn. 2) 211–228. 
189 WOCEL 1852 (pozn. 2) nepag. 
190 Anton SCHMITT: Obrazy starožitných staveb v Čechách: dle přírody kreslené a do ocele leptané. 

Abbildungen der baualterthümer in Böhmen nach der Natur gezeichnet und in Stahl geärtzt von Franz Lorenz: 

herausgegeben von Anton Schmitt, Prag 1853, nepag. 
191 Johan David PASSAVANT: Ueber die mittelalterliche Kunst in Böhmenun Mähren, Zeitschrift für die 

christliche Archaeologie und Kunst, Leipzig, 1856, tab.10 
192 SCHMITT (pozn. 190) nepag. 
193 PASSAVANT( pozn. 144), tab. 10 
194 WOCEL 1852 (pozn. 3) nepag. 
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pak, kde zeď předsíně ke zdi kostelní přiléhá, spatřuje se kámen we zdi, na němž obraz 

nějaký wytesán jest, než tlustá vápenná kůra význam jeho téměř docela zahladila,“195 i popis 

sv. Jakuba: „ Nejznamenitější obraz wyskytuje se w pátém poli.196 Jestli to postawa 

žehnajícího spasitele; pokud skrze tlustau koru wapna, jenž i ostatní sochy přehustě kryje, 

rozeznati možno…”197 

Neznalost levého reliéfu pak dokládá ještě i zpráva konzervátora Centrální komise 

pro výzkum a zachování památek pro čáslavský kraj F. J. Beneše z roku 1864, která 

informuje o připravovavaném čištění šesti soch (opata, rytíře, biskupa a sv. Jakuba 

s mládenci) a sedmé, která leží198 pod střechou předsíně.199 Levý reliéf byl objeven až po 

zboření předsíně, ke kterému došlo v průběhu oprav v letech 1872-1874. V literatuře se 

poprvé objevuje v osmdesátých letech u Braniše.200 Neuwirth,201 který v Jakubu asi nikdy 

nebyl opisuje ještě staré Grueberovy202 údaje a reliéf stále nezná. 

Sochařská výzdoba na jižní straně věže, která s největší pravděpodobností doplňila 

původní ucelený soubor figurálních reliéfů, byla objevena bezmála až po sto letech. Přibližně 

od šedesátých let minulého století nebyly na kostele sv. Jakuba prováděny žádné udržovací 

práce. Tato situace byla posléze nutně doprovázena ztrátou omítkových vrstev, což vedlo k 

odhalení zdiva. Díky tomu se na stěnách kostela jasně zrcadlila většina druhotných zásahů 

a oprav, kterými si stavba prošla za celou dobu své existence. Na věži se po odpadání 

omítkových vrstev objevily v líci zdiva osazené tři symetricky výškově odstupněné kamenné 

bloky s nepatrnými amorfními fragmenty někdejších reliéfů spolu s odsekanými slepými 

arkádami. Do dnešních časů se v autentické podobě zachoval pouze střední, nejvyšší blok. 

Oba boční bloky menších rozměrů se sloupky vynášející slepé arkády vyňal pro jejich 

dezolátní stav ze zdiva kameník, který se v sedmdesátých letech 20. století podílel na 
                                                 
195 WOCEL 1847 (pozn. 2) 217. 
196 J.E. Vocel začíná popis reliéfů v patře od postavy opata v první krajní (východní) arkádě. 
197 WOCEL 1847 (pozn. 2) 216. 
198 „Reinigung der sechst steinenen Figuren auf der Südseite des Landhauses, Aufstellung der siebenten, 

welche herabgestürzt, unter dem Dache der Vorhalle liegt.“ Ještě do nedávna se věřilo, že postava po pravé 

straně portálu spadla z horní arkády, kde bylo druhotně zazděné románské okno. 
199 F. J. BENEŠ: Zpráva ke stavu kostela sv. Jakubu v Jakubu u Kutné Hory ze dne 15. března 1864, in: 

Mitteilungen der k. u. k. Central Commision für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale VIII., 1864, XXIX 
200 BRANIŠ 1881 (pozn. 15) nepag. 
201 NEUWIRTH (pozn. 14) 155. 
202 GRUEBER (pozn. 13) 42. a 85. 



 45

opravě kostela [24]. Oba kamenosochařské bloky ze staveniště zmizely a jsou zřejmě trvale 

nezvěstné.203 Stávající podoba inspirovaná ústředním výjevem s donátory na jižním průčelí 

lodi, je z velké části autorským dílem některého z restaurátorů, kteří zde v této době 

pracovali [25].  

 

Výpovědní hodnota stavebně historických průzkumů a doplňujících 
rozborů technologického charakteru ve vztahu k sochařské výzdobě 
kostela sv. Jakuba.  

 

Nejnovější poznatky k sochařské výzdobě jsou stavebně historického a 

technologického charakteru, které nebyly prozatím zpracovány v uměleckohistorické 

literatuře.   

Stavebně historické průzkumy z let 1981 a 1997, kterým jsme se věnovali v 

předchozích kapitolách, otevřely znovu závažnou otázku vzájemného vztahu architektury a 

sochařské výzdoby kostela. Hypotézy nebo domněnky o dodatečném osazení figurálních 

reliéfů do románské stavby nebo o změně architektonického členění jižní fasády vstupního 

průčelí se objevují v uměleckohistorické literatuře již od prvopočátku.204 Stavebně historický 

průzkum celkem prokazatelně doložil, že hypotézy o změně architektonického členění 

jižního průčelí jsou bezpředmětné. Rozvrh slepých arkád, obloučkové vlysy i nárožní lizény 

byly navrženy se stavbou kostela.205 Průzkum jižního průčelí také doložil, že všech osm 

figurálních reliéfů je na svých místech již od doby výstavby kostela sv. Jakuba. Všechny 

kamenosochařské bloky jsou organickým způsobem zasazeny do lícového kvádrového 

zdiva románské stavby a nedávají důvod k úvahám o jejich případném dodatečném 

                                                 
203Miloš SUCHOMEL: Čtyři metody zabezpečování a záchrana kamenosochařských kulturních památek, 

Památky a příroda 13, 1988, č. 3, s. 155–156. 
204 Za všechny badatele je nutné jmenovat Anežku Merhautovou, která této problematice věnovala obsáhlou 

studii v časopise Umění. Přestože její rekonstrukce architektonického členění jižní fasády je díky novým 

poznatkům mylná, je studie zajímavá a přínosná některými prvně publikovanými ikonografickými prameny 

z druhé poloviny 19. století. MERHAUTOVÁ 1954 (pozn. 41) 228–236. 
205 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 29–76; KROUPA (pozn. 50) 3–26. 
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umístění do jižní fasády vstupního průčelí.206 Stejného názoru byl i Dobroslav Líbal, který 

mohl v roce 1982 zhodnotit situaci u reliéfů s tehdy částečně opadanou omítkou.207   

Druhý poznatek vycházející ze stavebně historického průzkumu románské stavby se 

týká portálu s tympanonem, který je v literatuře bez sebemenšího zaváhání kladen do doby 

výstavby kostela tj, před rokem 1165. I když je ve všech případech připomenuta 

nepopiratelná slohová odlišnost od figurálních reliéfů,208 nebyla zatím důvodem k 

pochybnosti o správnosti datace reliéfu. Je tedy zajímavé, že tyto pochybnosti, týkající se 

chronologie a umístění sochařské výzdoby, byly vázané pouze na velké figurální reliéfy. Při 

průzkumu, jak z roku 1982 tak 1996, byla vyslovena hypotéza o druhotném osazení 

stávajícího portálu, který pravděpodobně nahradil menší portál z doby výstavby kostela. 

Pokud spojíme všechny předložené, z mého pohledu, dosti přesvědčivé důkazy s 

předpokladem, že tympanon je integrální součástí stávajícího portálu, lze dle mého mínění 

napříště s plným oprávněním klást vznik tympanonu spolu s architekturou portálu do mladší 

doby než tomu bylo dosud. 

Stavebně historický průzkum jižního průčelí v roce 1996 byl doplněn o 

mikroskopický209 a makroskopický210 rozbor kamenosochařského materiálu, z kterého jsou 

vytesány figurální reliéfy a některé architektonické prvky. Rozbor pískovců přinesl zajímavá 

zjištění, ale za současného stavu poznání kamenosochařského a stavebního materiálu 

románského sochařství a architektury nemáme zatím dostatek srovnávacího materiálu pro 

další zhodnocení dosažených výsledků.211  

                                                 
206 KROUPA (pozn. 50) 10. 
207 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 47. O reliéfu po pravé straně portálu: „ Fragment působí přesvědčivě jako současně 

vložený s výstavbou kostela. Spárořez přiléhajících kvádrů mezi východním okrajem do zdi zapuštěné plastiky a 

středním polosloupem působí harmonicky, nenarušeně. Ovšem úzký pruh mezi reliéfem a střední lisenou i 

zdivo nad ní jsou dosud omítnuty.“  
208 KRAMÁŘ (pozn. 21) 54.; KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 23–33; HOMOLKA (pozn. 34)  93. 
209 Petr MAŘÍK ve spolupráci s RNDr. Jaroslavem VALEČKOU: Mikroskopické vyšetření hornin ze dne 

7.12.1996, Zpráva je uložena v archivu Národního památkového ústavu středních Čech v Praze 
210 Petr MAŘÍK: Makroskopické posouzení soch ze dne 22.11.1996, Zpráva je uložena v archivu Národního 

památkového ústavu středních Čech v Praze 
211 Rozbory stavebního a sochařského materiálu se u nás začaly provádět teprve v posledních letech. Rozbor 

románského stavebního materiálu byl proveden pouze u kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem a u 

románských soch ze Žitenic (v tomto případě jde o opuku) vice: Zdeněk ŠTAFFEN: Petrologický průzkum 

portálu v jižním průčelí lodi kostela sv. Prokopa v Záboří nad Lavem in: Průzkumy památek I./ 2007, 103–111.; 
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Figurální reliéfy jsou vytesány ze dvou typů pískovců, které jsou ve zprávě pracovně 

značeny jako typ A a typ B.212 Typ A, z kterého je vytesáno sedm z osmi figurálních reliéfů, 

je světležlutý až světle narezle žlutavý, vzácně až světle žluté  barvy. Z hlediska struktury jde 

o dobře zpevněný pískovec s podřízeně se objevujícími drobivými partiemi, s jemnou 

(biskup, pravý donátor), středně zrnitou (sv. Jakub, rytíř, opat, figura po pravé straně 

portálu), střední až hrubou zrnitostí (relief po levé straně portálu). Typ B, ze kterého je 

vytesán levý donátor a některé architektonické články kostela, je oproti předchozímu typu 

méně zpevněný, jemně zrnitý pískovec žluté barvy. Reliéfy v životní a nadživotní velikosti 

(typ A) jsou sestaveny ze dvou dílů. U styku dílů (rytíř, opat, postava po levé straně portálu) 

byly zjištěny rozdíly v zrnitosti a barvě pískovce. Soubor typu A představuje jeden petrotyp 

pocházející z téže litologické jednotky, díly však pocházejí ze dvou bloků kamene, které na 

sebe nenavazovaly a byly vylomeny z různých vrstev, možná ale na stejné lokalitě, případně 

pocházejí z různých částí jediné, mocnější vrstvy v níž se vertikálně měnila zrnitost.213 

Vyjimku tak tvoří pouze pískovec levého donátora, který má odlišnosti ve své výstavbě.214  

Pískovce typu A se vyskytují ve vice oblastech Evropy, včetně České republiky. Z širšího 

okolí obce Jakub jsou jeho výskyty vázány na bazální vrstevnatý sled české křídové pánve, 

řazený k cenomanu a označovaný jako perucko-korycanské souvrství.215 V bližším okolí 

(KH, Čáslav) je výskyt tohoto petrotypu vzácný až vyjímečný. Častěji se vyskytuje ve 

východním okolí Prahy. Typ B se vyskytuje i v bližším okolí obce Jakub.216  

 

 

Restaurování a stav zachování románských reliéfů  

Uvedené mikroskopické a makroskopické rozbory kamenosochařského materiálu 

nebyly prováděny za prvotním účelem doplnit či objastnit uměleckohistorické nebo 

chronologické problémy sochařské výzdoby. Výsledky, které měly především usnadnit 
                                                                                                                                                              

Jan ZAVAŘIL: Petrografický charakter románských kamenných plastik, architektonických článků stavebního 

kamene z kostela sv. Petra a Pavla (Otázka provenience zdrojového materiálu) in: Žitenice. Kostel sv. Petra a 

Pavla, Litoměřice, 57–59. 
212 MAŘÍK 22. 11. 1996 (pozn. 28) nepag. 
213 Ibidem. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 

Naformátováno:
Písmo: 10 b.

Naformátováno:
Písmo: 10 b.
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důsledné poznání struktury a kvality sochařských pískovců, se staly závazným 

předpokladem vhodného výběru technologie pro jejich následné restaurování a 

konzervování. Stejně jako restaurování řady architektonických článků, tak i vlastní 

restaurování figurálních reliéfů bylo zrealizováno takřka na poslední chvíli.  

Kamenosochařské památky, které absolvovaly dlouholetý pobyt na výrazně 

exponovaných místech architektonických památek, jsou celoročně vystaveny klimatickým 

vlivům, při kterých dochází k výrazným zásahům do původního charakteru 

kamenosochařských originálů.217 Povrch každé kamenné sochy se dlouholetým pobytem 

prokazatelně mění. Mění se barva, měkkost, tvrdost, struktura i reliéf povrchové vrstvy 

kamenosochařských bloků (hrubý, zrnitý povrch je erozí vymlet, vyhlazen).218 Zkreslení i 

barevnost povrchového reliéfu, které vzniklo dlouhodobým působením klimatických vlivů, 

můžeme pozorovat ve větší či menší míře u všech figurálních reliéfů svatojakubského 

průčelí.  Ztráta původní modelace, kresebných detailů a autorského rukopisu se nejvíce 

projevuje u reliéfů opata a rytíře v patře. Oproti tomu sv. Jakub je nenápadně poznamenán 

erozní činností v partiích vlasů na temeni hlavy a nohou, kde je reliéf znatelně rozostřen a 

vyhlazen. Největší poškození jiného charakteru, které je následným stupněm erozní činnosti, 

najdeme u dvojice soch klečících donátorů. Určitá ztráta a změna kamenosochařského 

originálu je přirozeným znakem jeho stárnutí, i když může z hlediska uměleckohistorického 

přinést řadu zkreslujích či špatně interpretovaných detailů, které pak mohou hrát důležitou 

roli při hledání stylových analogií.  Podstatný problém se objeví ve chvíli, kdy koroze naruší 

povrch kamene do té míry, že zatékající voda hloubkově naruší kompaktnost kamene, který 

se v určitém časovém úseku rozpadne219 a hrozí tak rychlý zánik skulptury. Tento problém 

dobře ilustruje reliéf levého donátora, jsou zde vysoké ztráty autorské modelace, hlava a 

část trupu téměř odpadla.220 Vysoký stupeň koroze hrozil zborcením dalších částí. Torzální 

stav tohoto reliéfu ve srovnání s ostatními je zapříčiněn pravděpodobně rozdílným užitím 

kamenosochařského materiálu, který je doložen i mikroskopickým rozborem.  I přes tato 

                                                 
217 Problému proměn kamenosochařských památek pod vlivem klimatických zásahů se dlouhodobě věnuje 

Miloš SUCHOMEL: Proměny kamenosochařských uměleckých děl způsobené klimatickými zásahy (Tempus 

silices et adamanta terit) in: Průzkumy památek XII. – 2/2005, 191–207 
218 SUCHOMEL 2005 (pozn. 217) 192. 
219 Vznik rozpadu je individuální u každého kamenosochařského díla. 
220 Na fotografiiích ze 40.let minulého století je vidět domodelovaní hlavy a části trupu umělým kamenem. Po 

zborcení této nevhodné úpravy zřejmě zanikla další část autentického reliéfu. 
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značná poškození je obdivuhodná až neuvěřitelná zachovalost původní výtvarné hmoty221 

svatojakubských reliéfů přetrvávající víc jak 800 let v exteriéru. Tato skutečnost přivedla 

některé badatele k otázce, zda se vskutku jedná o autentická díla z doby románské.222  

Domnívám se, že kromě kvalitního pískovce, mají zásluhu na zachování velké většiny reliéfů 

zřejmě polychromie223 a vápenné nátěry,224 které bránily přímému působení vody na 

sochařský materiál.  Otázkou rovněž zůstává, proč se sochařská výzdoba na jižní straně 

věže nezachovala aspoň v přibližném stavu jako reliéfy na jižním průčelí, pro které můžeme 

předpokládat obdobné klimatické podmínky.225  Mikroskopický a makroskopický rozbor 

sochařských bloků z jižní strany věže, který by mohl doložit jinou strukturu pískovce, nebyl 

proveden. Kámen byl však zřejmě méně odolný vůči erozním účinkům, obdobně jako u 

levého donátora. Tato domněnka samozřejmě nevylučuje i jiné možné důvody, například 

mechanická poškození a pod. 

Restaurování, které neprovádělo žádné rekonstrukce, mělo charakter konzervační 

obnovy jednotlivých reliéfů.  Podle míry poškození povrchu kamene byly pískovce očištěny a  

stabilizovány. Trhliny a prohlubně umožňující usazování dešťové vody byly vytmeleny a 

barevně doretušovány.  V zájmu zachování maxima původní modelace reliéfů nebyla část 

nevhodných restaurátorských zásahů v podobě pevných tmelů (nos sv. Jakuba, rytíře a 

opata + berla biskupa) odstraněna. Při snímání těchto historických doplňků by mohlo dojít k 

odtržení části původní kamenné hmoty. 

 

 

                                                 
221 Zachovalost vynikne nejlépe při srovnání barokních kamenosochařských památek, které se v exteriéru 

nacházejí „pouze“ 300 – 400 let a máme pro ně s odstupem několika desetiletí fotografický srovnávací materiál 

kde můžeme sledovat erozní účinky povětrnostních vlivů, špatného životního prostředí či druhotných 

„restaurátorských zásahů.“ 
222 PEČÍRKA 1923/1924 (pozn. 26) 96.; SUCHOMEL (pozn. 217) 195. 
223 Barevné vrstvy byly zachyceny pouze v náznacích přímo na kameni jednotlivých reliéfů. 
224 Tuto úpravu dokumentuje J. E. Vocel. Ztrátu vápenných nátěrů a starších vrstev polychromie zapříčinilo 

zřejmě dokumentované čištění soch Centrální komisí pro výzkum a ochranu památek: BENEŠ: Zpráva ze dne 

15. března 1864 (pozn. 148) XXIX. 
225 SUCHOMEL 2005 (pozn. 217)  195. 
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Popisy sochařské výzdoby 

Reliéf sv. Jakuba se dvěma donátory 
 

Reliéf sv. Jakuba, ke kterému se váží dva menší reliéfy klečících donátorů, je 

situován do středu nejširší slepé arkády patra jižního průčelí. Ústřední scéna s donátory je 

osově vázána na hlavní vstup do kostela.226 Výběr skupiny na úvod této části kapitoly není 

vybrán náhodně, ale ze dvou podstatných důvodů. Prvním důvodem je zřejmá formální a 

výtvarná důležitost této scény a druhým, pro tuto chvíli podstatnějším důvodem, nejlépe 

modelačně zachovaný reliéf sv. Jakuba oproti ostatním reliéfům patra. Poslední místo této 

části práce bude patřit torzálně zachovaným reliéfům po stranách portálu. 

 

Reliéf sv. Jakuba  [26–29] 

� Výška: přibližně 2, 1m 

� Materiál:  Dobře zpevněný, středně zrnitý pískovec šedožluté až světle narezle 
žlutavé barvy.  

� Poškození: Malé plastické modelační ztráty. Povrch pískovcového bloku je narušen 
povětrnostními vlivy zejména v partiích vlasů na temeni hlavy, kde povrchový reliéf je 
na první pohled rozostřen a vyhlazen. Chybí konce prstů u pravé ruky a prsty u 
nohou.  

� Historické kamenosochařské doplňky: Domodelován nos ze směsi umělého kamene, 
kamenná plomba s prsty pravé ruky.227 

� Restaurováno v letech 1997–2000 (ak. sochař Josef Pospíšil, ak. malíř a restaurátor 
Jan Knor) 

 

Reliéf je vytesán ze dvou hranolových bloků pískovce (menší blok tvoří asi 1/5 

celkové výšky reliéfu, styk obou bloků je dobře viditelný na fotografiích). Bloky, které 

současně tvoří také pozadí vlastního reliéfu a vytvářejí tak spolu kompaktní celek, jsou 

                                                 
226 Osa ústupkového portálu s tympanonem je s menším rozdílem vychýlena směrem k západu. Tato 

skutečnost by mohla být jedním z dalších faktorů potvrzující hypotézu o dodatečném osazení stávajícího 

portálu, která vyplývá ze závěrů jak stavebně historického průzkumu provedeného  Dobroslavem Líbalem 

v roce 1982 tak i záchranného průzkumu prováděného v roce 1997 Pavlem Kroupu a Janem Žižkou 

z Národního památkového ústavu středních Čech v Praze.  
227SUCHOMEL 2005 (pozn. 217)  194. 
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zasazeny do kvádrového lícového zdiva románské stavby.228  V horní části desky (přibližně 

v úrovni ramen světce) jsou z hmoty kamenného bloku po obou stranách vybrány malé 

půlkruhové otvory, které jsou interpretovány jako zářezy pro nosná lana,229 ulehčující 

manipulaci reliéfu při osazování do zdiva stavby. Po restauraci jsou tyto zářezy ukryty pod 

omítkou.   

Frontálně stojící postava světce v nadživotní velikosti je provedena ve vysokém 

reliéfu a výtvarně podřízena sochařskému bloku. Sochařský blok kamene vymezuje 

obrysovou uzavřenost světecké postavy, která vyrůstá z obdélného, perspektivně 

zkráceného nízkého soklu, na kterém spočívají bosá chodidla se skloněnými špičkami 

symetricky rozkročených nohou (bez jakéhokoli náznaku kontrapostu).  Ke štíhlému, staticky 

pojednanému trupu přiléhají paže ohnuté v loktech, z nichž levá přidržuje na prsou knihu a 

pravá žehná otevřenou dlaní směrem k divákovi. Velká vzpřímená hlava oválného tvaru, 

která dosahuje pohledově plastického charakteru volné sochy, je obdařena vážným strnulým 

výrazem, který podporuje symetričnost světcova obličeje. Čelo je nízké, mírně kllenuté obočí 

přechází v jemnější a přirozenější křivce v poměrně silný nosní kořen. Tvář s výraznými 

lícními kostmi a rovně sevřenými masitými rty, je lemována dlouhými vlasy a z velké části 

ukryta pod rostlým knírem s vousy. Velké výrazné oči mandlovitého tvaru jsou lemovány 

plastickou linkou víček. Vlasy, rozdělené uprostřed hlavy pěšinkou, spadají za uši v dlouhých 

stylizovaných provazcových pramenech dozadu na ramena v celé jejich šířce. Jednotlivé 

prameny jsou opatřeny rytou kresbou naznačující směr jejich růstu. Hustý, do oblouku 

sestřižený kompaktní plnovous zakrývající krk i dlouhý knír mají s vlasy shodnou úpravu. 

Spodní dlouhý šat přiléhájící těsně k tělu, tvoří kolem prosvítajících dlouhých nohou 

vertikální záhyby. Kolena jsou naznačena pouze dvěma kresebnými mísovitými záhyby 

(levé koleno je pouze naznačeno, neboť je z velké části zakryto cípem vrchního pláště). 

Spodní roucho je přepásáno širokým horizontáně řaseným páskem, za kterým je provléknut 

cíp svrchního pláště. Pod opaskem se tvoří dva malé paralelní záhyby ve tvaru písmene V, 

které plynule přecházejí v pravidelný úzký obdélný sklad, který se směrem ke kotníkům 

zdvojuje. Přes spodní roucho je přehozen o něco kratší vrchní plášť se širokým lemem, 

přizvednutý pokrčenými pažemi. Spadající látka vytváří po stranách figury záhyby rozdílného 

výtvarného názoru. Od levé ruky spadá plášť zakrývající pravé koleno v pravidelných 

                                                 
228 Technická stránka osazení reliéfů je dobře viditelná na forografiiích s vyjmutými deskami na jižní straně věže. 
229 KROUPA (pozn. 50) 10. 
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dlouhých přiléhavých vějířovitých záhybech, které tvoří na okraji sešikmenou, pravidelně 

zvlněnou linii. Pod levou rukou je realisticky proveden jednoduchý, viditelný sklad 

přizvednutého pláště. Oproti levé straně je plášt pod pravou rukou přizvednut výše a cípem 

upevněn za páskem. Draperie zde vytváří plynulé paralelní křivky, tvořící tak kontrast 

k vertikálám protějšku.230  

 

Pravý donátor [30–33] 

� Výška:  přibližne 100 cm 

� Materiál:  Dobře zpevněný, středně zrnitý pískovec šedožluté až světle narezlé 
žlutavé barvy.  

� Zachování: Modelační ztráty způsobené abrazivní činností povětrnostních zásahů se 
nejvíce projevují v obličeji a na temeni hlavy donátora, z rukou zbyly jen tušené 
obrysy. Levá noha od kotníku dolů chybí již od doby osazení reliéfu.  

� Restaurováno v letech 1997–2000 (ak. sochař Josef Pospíšil, ak. malíř a restaurátor 
Jan Knor) 

 

Reliéf je vytesán z jednoho bloku pískovce  Blok, který současně tvoří také pozadí 

vlastního reliéfu a vytváří s ním tak kompaktní celek, je shodně osazen jako ostatní reliéfy do 

lícového zdiva románské stavby.  

 Klečící postava mladého muže vyrůstá s mírně sešikmené plochy, která je osekaná 

až na samý okraj obrysově uzavřeného reliéfu. Štíhlá postava pravého donátora je 

znázorněna v tříčtvrtě profilu, levá ruka a doklekající levá noha jsou podány téměř z profilu. 

Nad pravou, v koleni pokrčenou nohou, která se natáčí směrem k divákovi, můžeme v 

dochované hmotě tušit ruce sepjaté k modlitbě. Levé koleno, na kterém by měla spočívat 

váha těla, je pozvednuto výše než tušená chybějící zbylá část nohy. Postava tak navozuje 

dojmu, že teprve dokleká k zemi. Vzpřímená hlava na silném krku je mírně nakloněna 

doprava.  Sklon hlavy reflektuje i úprava vlasů do “mikáda”. Pod pravou tváří je 

trojúhelníkový cíp vlasů, které byly podle zachovaných rytých fragmentů stylizovány do 

jednotlivých pramenů. Fyziognomie, narušená silně povětrnostními vlivy, se zachovala 

pouze v negativu ve vodou vymletém obličeji. Modelačně volná hlava od pozadí 

kamenosochařské desky si uchovala výraznou bradu, pod kterou se tvoří hluboký stín. 

Mladík je oblečen do přiléhavé, dnes vyhlazené košile s krátkou, bohatě řasenou suknicí. 

                                                 
230 KRAMÁŘ (pozn. 21) 50. 
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Suknice kolem pravého pozvednutého kolene tvoří varhánkovité sklady, které ukončuje 

výrazně zvlněná linie. Motivisticky nejzajímavější částí draperie jsou pravidelné, symetricky 

řasené sklady spadající od levého boku k poklekající noze. Jinak přiléhavá látka velmi dobře 

dává tušit oblost pravého stehna, kde tvoří pouze jemné, modelaci podporující linie. 

Mládenec je obutý do špičatých nízkých bot, které jsou kolem kotníků vykrojené a opatřené 

plastickým oblým okrajem. 

Levý donátor [34] 

� Výška:  přibližne 110 cm 

� Materiál:  Málo zpevněný, jemně zrnitý pískovec s větším obsahem muskovitu žluté 
barvy. 

� Zachování: Kámen byl z velké části narušen povětrnostními vlivy, které spolu s typem 
pískovce mají za následek jeho torzální stav. Dešťová voda hloubkově narušila 
kompaktnost málo zpevněného pískovce. Díky následné korozi odpadla celá třetina 
figury, po které zbyly jen málo čitelné fragmenty hlavy, ramen a pravé ruky. Ztráta 
původní výtvarné hmoty je patrná i na zbylé části klečící figury, zejména na modelaci 
draperie a obutí levé nohy. Pravá noha od kotníku dolů chybí již od doby osazení 
reliéfu. 

� Historické kamenosochařské doplňky: Z historické opravy pocházelo domodelování 
hlavy z umělého kamene, zřetelně viditelné na staré fotografii ze 40. let 20. století. Při 
odpadnutí tohoto nevhodného restaurátorského zásahu vzala za své pravděpodobně 
i část autentického pískovcového bloku. 

� Restaurováno v letech 1997  -  2000 (ak. sochař Josef Pospíšil  a ak. malíř, 
restaurátor Jan Knor) 

 

Reliéf je vytesán z jednoho bloku pískovce.  Blok, který současně tvoří také pozadí 

vlastního reliéfu a vytváří s ním tak kompaktní celek, je osazen shodně jako ostatní reliéfy do 

lícového zdiva románské stavby.  

 Reliéf zpodobující klečícího mladíka231 je kompozičním protipólem druhého, 

modelačně lépe zachovaného donátora, který se obrací zprava (z pohledu diváka) k 

ústřední postavě stojícího světce.  Z míry zachovanosti lze usuzovat, že levý donátor měl co 

do kompozice i stylového uspořádání draperie s pravým donátorem hodně společného. 

Klečící postava je znázorněna v tříčtvrtě profilu, pravá ruka a doklekající pravá noha jsou 

podány téměř z profilu. Nad levou nohou, která se natáčí směrem k divákovi, můžeme v 

                                                 
231 Někteří badatelé v klečící postavě viděli donátorku Marii. Typ oblečení s krátkou suknicí a odhalenými lýtky  

z hlediska středověkého estetického a morálního hlediska vylučuje ženskou postavu 

Naformátováno:
Nadpis 4, Doleva,
Řádkování: 

Naformátováno:
Řádkování: 

Naformátováno:
Odsazení: Vlevo:  0
cm, Předsazení: 
1,27 cm, Mezera

Odstraněno:  



 54

dochované hmotě tušit ruce sepjaté k modlitbě. Koleno, na kterém by měla spočívat váha 

těla, je ve srovnání s druhým donátorem pozvednuto výše. Rovněž tato postava vzbuzuje 

dojem, že teprve dokleká k zemi. Z draperie krátké suknice se dochovaly jen částečně 

zachované vertikální sklady spadající z levé nohy a symetrické rýhy po skladech spadajících 

od pravého boku k poklekající pravé noze, které, zdá se, měly blízko ke stejnému motivu 

pravého donátora. Oproti pravé figuře jsou zde viditelné konce skladů i pod poklekající 

nohou, které u pravého donátora  chybí, zřejmě z důvodů hlubšího pokleku. 

 

Reliéf  rytíře [40–43] 
 

� Výška přibližne 190  cm 

Zachyceny nepatrné fragmenty polychromie 

� Materiál: Dobře zpevněný, středně zrnitý pískovec šedožluté až světle narezlé 
žlutavé barvy U styku dílů dvou sochařských bloků ze které je reliéf vytesán, byly 
zjištěny rozdíly v zrnitosti a barvě. Díly pocházejí ze dvou bloků kamene, které na 
sebe nenavazovaly a byly vylomeny z různých vrstev možná i stejné lokality, 
případně pocházejí z různých částí jedné, mocnější vrstvy v níž se vertikálně měnila 
zrnitost. 

� Poškození: Modelační ztráty způsobené abrazivní činností povětrnostních zásahů se 
nejvíce projevují na přilbě, v obličeji světce a na pravé ruce držící meč. Prsty levé 
ruky a nohy od kotníků dolů jsou zachovány již pouze v obrysu. Špičky štítu i meče 
jsou odlomeny. 

� Historické kamenosochařské doplňky: Domodelovaná z velké části špička nosu ze 
směsi umělého kamene. 

� Restaurováno v letech 1997 - 2000 (ak. sochař Josef Pospíšil  a ak. malíř, restaurátor 
Jan Knor) 

 

Reliéf rytíře, stejně jako ostatní reliéfy v nadživotní velikosti, je vytesán ze dvou 

hranolových bloků pískovce (menší blok tvoří asi 1/5 celkové výšky reliéfu, styk obou bloků 

je dobře patrný na fotografiích). Bloky, které současně tvoří také pozadí vlastního reliéfu a 

vytvářejí tak spolu kompaktní celek, jsou zasazeny do kvádrového lícového zdiva románské 

stavby. V horní části desky (přibližně v úrovni hlavy rytíře) jsou z hmoty kamenného bloku po 

obou stranách vybrány malé půlkruhové otvory, které jsou interpretovány jako zářezy pro 
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nosná lana,232 ulehčující manipulaci reliéfu při osazování do zdiva stavby.  Po restauraci 

jsou tyto zářezy ukryty pod omítkou.   

Frontálně stojící postava rytíře v mírně nadživotní velikosti provedená ve vysokém reliéfu, je 

kompozičně podřízena sochařskému bloku. Reliéfní figura, která dosahuje pohledově 

plastického charakteru volné sochy (především v partiích hlavy a nohou), vyrůstá z 

obdélného, svrchu zkoseného nízkého soklu, na kterém spočívá chodidly se skloněnými 

špičkami symetricky rozkročených nohou (bez jakéhokoli náznaku kontrapostu). Dochované 

fragmety chodidel dávají podle obrysu tušit obutí typově shodné s botami dochovanými u 

pravého donátora tj. nízké špičaté boty, vykrajované kolem kotníků s lemem v podobě tenké 

plastické linky. Štíhlé, od kolen odhalené nohy jsou oblečené v těsně přiléhajících 

nohavicích.233 Ke štíhlému, staticky pojednanému trupu přiléhá pravá paže ohnutá v lokti, 

která drží ve svislé poloze o rameno opřený meč. Ruka, která dnes působí dojmem hrubého 

opracování, má jednotlivé prsty odděleny žlábky, které jsou prodlouženy a navozují pocit, že 

se stýkají v jednom bodě v úrovni zápěstí.234 Meč má širokou dvojsečnou čepel a a rukojeť 

opatřenou hřibovitou hlavici s přímou záštitou. Levá ruka, ukrytá za štítem se pohledově 

uplatňuje pouze několika prsty, které svrchu přidržují štít. Štít, mandlovitého tvaru lemovaný 

plochou páskou, je zobrazen s perspektivním zalomením, které se zde výborně hodí pro 

danou obrysovou uzavřenost sochařského bloku.235 Vzpřímená, v poměru k celkové výšce 

postavy, drobná hlava oválného tvaru krytá přilbou v podobě hrotitého šišáku, je obdařena 

vážným strnulým výrazem. Přilba zakrývá čelo až ke křivce mírně klenutých nadočnicových 

oblouků, které přechází v poměrně silný nosní kořen. Výrazně vypouklé oči mandlovitého 

tvaru jsou lemovány plastickou linkou víček (linka zde není dochovaná v tak dobrém 

plastickém stavu jako u postavy sv. Jakuba).  Tvář s výraznými lícními kostmi a rovně 

sevřenými masitými rty, je lemována krátkým hustým vousem stylizovaným do jednotlivých 

pramenů s rytou kresbou naznačující směr jejich růstu. Pod vousem se rýsuje výrazná štíhlá 

brada. Podle zachovaných drobných detailů je pravděpodobné, že rytíř měl knír zasahující 

                                                 
232 KROUPA (pozn. 50) 10. 
233 KRAMÁŘ (pozn. 21) 51. 
234 Ibidem 52. 
235 Ibidem 52.  
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až k růstu vousů.236 Delší vlasy vykukující z pod přilby po strnách hlavy zakrývají z poloviny 

ušní boltce. Rytíř je oblečen do prostého přiléhavého pancíře chránícího tělo a nohy nad 

koleny. Pancíř člení pouze dlouhý rozparek v přední části a plastický oblý lem kolem krku (je 

možné, že jde o kapucu spodního šatu, s jistotou to však říci nelze). Pancíř je 

pravděpodobně přepásán opaskem, kterému snad náleží dva ploché pásky pod pravou 

rukou rytíře. Spodní, o něco delší a měkčí šat než pancíř, přiléhá těsně kolem nohou v 

úrovni kolen, kde tvoří vertikální úzké plastické záhyby. 

 

Reliéf opata [44–48] 
 

� Výška přibližne 190  cm 

� Materiál: Dobře zpevněný, středně zrnitý pískovec šedožluté až světle narezlé 
žlutavé barvy. U styku dílů dvou sochařských bloků, ze kterých je reliéf vytesán, byly 
zjištěny rozdíly v zrnitosti a barvě. Díly pocházejí ze dvou bloků kamene, které na 
sebe nenavazovaly a byly vylomeny z různých vrstev možná i stejné lokality, 
případně pocházejí z různých částí jedné, mocnější vrstvy v níž se vertikálně měnila 
zrnitost. 

� Poškození: Modelační ztráty způsobené abrazivní činností povětrnostních zásahů se 
markantně projevují v celé ploše reliéfu. Citené ztráty jsou zejména na rukou a na 
hlavě světce, ze které zůstaly z velké části pouze základní objemy.  Kresba draperie 
šatu je rozostřena a vyhlazena. 

� Historické kamenosochařské doplňky: domodelován nos ze směsi umělého kamene. 

� Restaurováno v letech 1997  -  2000 (ak. sochař Josef Pospíšil  a ak. malíř, 
restaurátor Jan Knor) 

 

 Reliéf je vytesán ze dvou hranolových bloků pískovce (menší, spodní blok tvoří asi 

1/5 celkové výšky reliéfu, styk obou bloků je dobře viditelný na fotografiích). Bloky, které 

současně tvoří také pozadí vlastního reliéfu a vytvářejí tak spolu kompaktní celek, jsou 

zasazeny do kvádrového lícového zdiva románské stavby. V horní části desky (přibližně 

v úrovni ramen světce) jsou z hmoty kamenného bloku po obou stranách vybrány malé 

půlkruhové otvory, které jsou interpretovány jako zářezy pro nosná lana,237 ulehčující 

                                                 
236Dokládají to dnes nečleněné, plasticky modelované, od nosu symetricky vedoucí zužující se linie.     

Modelace a kresebné detaily v kameni jsou bohužel silně zasaženy úbytkem sochařské hmoty v důsledku 

povětrnostních vlivů, které znatelně zkreslují původní stav. 
237 KROUPA (pozn. 50) 10. 
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manipulaci reliéfu při osazování do zdiva stavby. Po restauraci jsou tyto zářezy ukryty pod 

omítkou.   

Frontálně stojící postava světce v žitvotní velikosti provedená ve vysokém reliéfu, je 

výtvarně podřízena sochařskému bloku. Sochařský blok kamene vymezuje obrysovou 

uzavřenost světecké postavy, která vyrůstá z nízkého, perspektivně zkoseného hranolového 

soklu, na kterém spočívají chodidla se skloněnými špičkami symetricky rozkročených nohou 

(bez jakéhokoli náznaku kontrapostu). Uváděné rozkročení nohou s nepatrným posunem 

levé nohy vpřed238 je pravděpodobně dáno nerovnoměrně zasazeným sochařským blokem 

spolu s  nerovnoměrně zachovanou sochařskou hmotou, z které jsou tesána chodidla. 

Nepatrné optické zkreslení výtvarné stránky reliéfu oproti ostatním, má také na svědomí 

vtěsnání sochařského bloku do prostoru krajní úzké arkády,, díky kterému musela být 

dokonce upravena krajní lizéna v úrovni trupu opata, což způsobuje, že figura se mírně 

vyklání směrem doprava. Ke staticky pojednanému trupu přiléhají v nestejné výšce paže 

ohnuté v loktech, z nichž levá přidržuje výše před tělem berlu a pravá knihu. Berla bez uzlu 

se nad pravým ramenem stáčí směrem ven od hlavy opata. Vzpřímená hlava oválného 

tvaru posazená na širokém krku, která je oproti ostatním zachovaným reliéfům provedena 

ve vyšším reliéfu než tělo, dosahuje trojrozměrného charakteru volné sochy. Hlava, z které 

však zůstaly na první pohled pouze základní objemy, mohla být tak ve svém původním 

neporušeném stavu méně ztuhlá než hlava sv. Jakuba.239 Při bližším zkoumání zaujme na 

první pohled výrazná široká brada, pod kterou se vytváří hluboký stín.240 Rýsují se nízko 

nasazené nadočnicové oblouky u kořene nosu, fragmenty vypouklých očí mandlovitého 

tvaru s plastickou linkou víček, výrazné lícní kosti (lépe zachovaná na pravé tváři) a rovně 

sevřené rty. Čelo i temeno hlavy jsou silně vyhlazeny a rozostřeny v důsledku 

povětrnostních vlivů. Na skráních se zachovaly pouze fragmenty krátkých vlasů, zakrývající 

špičky ušních boltců. I přes toto silné narušení původní modelace lze předpokládat, že hlava 

neměla žádnou pokrývku hlavy a vlasy byly upraveny tonzurou. 

Spodní dlouhý šat přiléhající těsně k tělu, tvoří kolem prosvítajících dlouhých nohou 

vertikální záhyby, které jsou z podhledu měkce modelovány do podoby plynule se vlnící 

zaoblené linie. Kolena jsou naznačena pouze kresebnými mísovitými záhyby. Spodní 

                                                 
238 KRAMÁŘ (pozn. 21) 52.  
239 Ibidem 52.  
240 Ibidem 52.  
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roucho je přepásáno opaskem pod kterým se v ose tvoří pravidelný úzký obdélný sklad, 

který se směrem ke kotníkům zdvojuje.241 Přes spodní roucho je přehozen o něco kratší 

vrchní plášť přizvednutý pokrčenými pažemi, spojený na prsou malou sponou 

obdélníkového tvaru. Pod levou rukou je realisticky proveden jednoduchý, viditelný sklad 

přizvednutého pláště.242 Spadající látka vrchního pláště vytváří po stranách figury symetricky 

řasené záhyby. Od obou rukou spadá plášť v pravidelných dlouhých přiléhavých vějířovitých 

záhybech, které tvoří na okraji sešikmenou, pravidelně zvlněnou linii. Po bocích opata 

vytváří draperie rozdílné mísovité záhyby, které tak kontrastují s vertikálami uplatňujícím se 

výrazněji při frontálním pohledu na reliéfní postavu opata. 

 

Reliéf biskupa [35–39] 
 

� Výška přibližne 150  cm 

� Materiál: Dobře zpevněný, středně zrnitý pískovec šedožluté až světle narezlé 
žlutavé barvy.  

� Poškození: Modelační ztráty způsobené abrazivní činností povětrnostních zásahů se 
projevují u tohoto reliéfu obdobně v partiích hlavy a rukou. Citelné ztráty autentického 
bloku jsou způsobeny převážně nevhodnými historickými restauračními zásahy. Jde 
především o obnažená lůžka pro osazení kamenných plomb, které byly vytesány 
v autentickém pískovcovém bloku.243 Modelace levé tváře je z velké části zničena, 
chybí nos, který nebyl jako u ostatních reliéfu v minulosti dotvořen umělým 
kamenem. Dotvořena je však hlava berly.244 Zničená je i velká plocha draperie 
vrchního pláště pod levou rukou a zničená pravá noha se kterou zanikly ozdobné 
střevíce, dochované na druhé noze. 

� Restaurováno v letech 1997  -  2000 (ak. sochař Josef Pospíšil  a ak. malíř, 
restaurátor Jan Knor) 

 

Reliéf je vytesán z jednoho bloku pískovce. Blok, který současně tvoří také pozadí 

vlastního reliéfu a vytváří s ním kompaktní celek, je zasazen do lícového zdiva románské 

stavby.  

                                                 
241 Stejný motiv najdeme i u sv. Jakuba.  
242 Tento motiv se opakuje u postavy sv. Jakuba a biskupa. 
243 SUCHOMEL 2005 (pozn. 217) 195. 
244 Josef POSPÍŠIL / Jan KNOR: Restaurátorská zpráva. Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Termín 

1997 – 2000,  zpráva je uložena na faře v Sedlci  
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Frontálně stojící postava světce v mírně podživotní velikosti provedená ve vysokém 

reliéfu, je výtvarně podřízena sochařskému bloku. Sochařský blok kamene vymezuje 

obrysovou uzavřenost světecké postavy, která vyrůstá z neznatelně sešikmené plochy, na 

které spočívá chodidly se skloněnými špičkami symetricky rozkročených nohou (bez 

jakéhokoli náznaku kontrapostu). Opat byl obutý podle lépe zachované pravé nohy do 

ozdobných bot. Ke staticky pojednanému trupu přiléhají ve stejné výšce paže ohnuté v 

loktech, z nichž levá přidržuje před tělem berlu a pravá na prsou knihu. Berla s uzlem se nad 

pravým ramenem stáčí směrem ven od opatovy hlavy. Vzpřímená hlava oválného tvaru 

nasazená na širokém krátkém krku je bohužel velmi porušená. Při bližším zkoumání lze 

s jistotou říci pouze několik málo postřehů. Bezvousá tvář opata měla vypouklé oči 

mandlovitého tvaru s plastickou linkou víček (zachováno pouze na levé tváři), rovně sevřené 

rty a nízko nasazené a málo klenuté nadočnicové oblouky, které odkazují k fyziognomii 

druhého opata i sv. Jakuba. Hlava je krytá nízkou pokrývkou hlavy s vysokým lemem, z pod 

které pravidelně vykukují krátce střižené vlasy, stylizované do jednotlivých širokých 

pramenů. Kresebná a reliéfní struktura šatu je zde paradoxně  čitelnější než u ostatních 

reliéfů patra (rytíř, opat). Spodní dlouhý šat přiléhájící těsně k tělu, tvoří kolem prosvítajících 

nohou vertikální záhyby, které jsou z podhledu měkce modelovány do podoby plynule se 

vlnící zaoblené linie. Zachovány jsou ve spodní části nohou fragmenty kresebných 

mísovitých záhybů, které u ostatních reliéfů naznačovaly kolena. Spodní roucho je 

přepásáno a podkasáno v pase, pod kterým se v ose směrem dolů tvoří vidlicový sklad. 

Přes spodní roucho je přehozen o něco kratší vrchní plášť přizvednutý pokrčenými pažemi, 

spojený na prsou malou sponou obdélníkového tvaru. Kolem krku se tvoří dvojitý lem. Širší 

lem zřejmě náleží kapuci vrchního pláště a úzký, zaoblený lem spodnímu šatu. Pod levou i 

pravou rukou je realisticky proveden jednoduchý, dobře viditelný sklad přizvednutého 

pláště.245 Od obou rukou spadá látka v pravidelných dlouhých přiléhavých, symetricky 

řešených, vějířovitých záhybech, které tvoří na okraji sešikmenou, pravidelně zvlněnou linii. 

Po bocích opata vytváří draperie rozdílné mísovité záhyby, které tak kontrastují s vertikálami 

uplatňující se při frontálním pohledu na reliéfní postavu opata.  

 

                                                 
245 Stejný motiv najdeme i u postavy sv. Jakuba a opata. 
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Reliéf po levé straně portálu [50] 
 

� Výška přibližne 160 cm 

� Materiál: Dobře zpevněný, středně zrnitý pískovec šedožluté až světle narezlé 
žlutavé barvy. U styku dílů dvou sochařských bloků ze které je reliéf vytesán, byly 
zjištěny rozdíly v zrnitosti a barvě. Díly pocházejí ze dvou bloků kamene, které na 
sebe nenavazovaly a byly vylomeny z různých vrstev možná i stejné lokality, 
případně pocházejí z různých částí jedné, mocnější vrstvy v níž se vertikálně měnila 
zrnitost. 

� Restaurováno v letech 1997  -  2000 (ak. sochař Josef Pospíšil  a ak. malíř, 
restaurátor Jan Knor) 

 

Reliéf je vsazen do lícového zdiva po levé straně ústupkového portálu a byl vytesán 

obdobně jako ostatní reliéfy v životní a nadživotní velikosti ze dvou kusů kvádrových 

pískovcových sochařských bloků. Nižší blok s úsekem předpokládaného podstavce, 

z kterého vyrůstají postavy v patře, je o něco širší než druhý blok.  

Reliéfní postava je zachována v torzálním stavu, který má na svědomí 

pravděpodobně z velké části přístavba barokní předsíně [5,6,7]. Hmota bloku pískovce byla 

však částečně upravena již dříve a to kvůli dodatečně zřízenému kruhovému oknu při 

renesanční úpravě kostela. Z levé strany figury v úrovni trupu byl kamenný blok částečně 

odsekán podle probourávaného okna. Tato úprava však zřejmě zasáhla minimálně do stavu 

reliéfu. Citelné ztráty z autentického bloku pískovce způsobila zřejmě až zmíněná přístavba 

barokní předsíně a její následné zboření na konci 19. století.  Při bourání se ještě o reliéfu 

nevědělo (a ani vědět nemohlo)  a tak při stržení přístavby byl už tak poškozený reliéf znovu 

porušen. Z pravé strany, blíže k portálu, je postava odsekaná v celé výšce až na pozadí 

kamenného bloku.246 Z reliéfu proto zůstaly zachovány pouze zkreslené obrysy, které 

typově odkazují na reliéfy opatů z prvního patra.  Nad pravým ramenem postavy se nachází 

fragment předmětu, který pro své tvarové zachování je vykládán jako fragment klíče. Může 

však jít i o zdeformovaný fragment berly, jak ji známe od obou církevních mužů patra. Je 

třeba zde znovu upozornit, že na první pohled dobře zachovaná berla prvního opata byla 

domodelována při některé z historických oprav. Pohybujeme se zde tak na poli domněnek, 

které nemusejí mít  s původním stavem tvarově mnoho společného. Připomenula jsem jaké 

modelační zkreslení dokáží přivodit sochařskému materiálu přírodní vlivy či nevhodné 
                                                 
246 LÍBAL a kol. (pozn. 49) 47. „ V celé výši vysekán v podstatě pravoúhlý zářez, jakási kapsa 10 cm široká a asi 

8 cm hluboká. Snad souvisí s přizděním předsíně.“ 
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zásahy našich předchůdců „restaurátorů“. Zachované hrubé rýhy v dolní části figury, 

navozující dojem vertikálních skladů draperie šatu, jsou sice výsledkem lidské ruky, ale až 

z doby po zbourání předsíně. Podobné zásahy do autenticity sochařského bloku najdeme 

na draperii druhého reliéfu, osazeného při kraji první slepé arkády na druhé straně portálu. 
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Reliéf po pravé straně portálu [49] 

� Výška přibližne 170  cm 

� Materiál: Dobře zpevněný, středně zrnitý pískovec šedožluté až světle narezlé 
žlutavé barvy.  

� Zachování: Reliéf si přes značná poškození a druhotné „restaurátorské zásahy“ 
zachoval několik dobře čitelných detailů (především v partiích trupu), ze kterých 
můžeme částečně rekonstruovat na základě komparace s ostatními reliéfy typ 
postavy a některé sklady draperie šatu.  

� Restaurováno v letech 1997  -  2000 (ak. sochař Josef Pospíšil  a ak. malíř, 
restaurátor Jan Knor) 

 

Postava po pravé straně portálu je stejně jako ostatní reliéfy v životní a nadživotní 

velikosti vytesána ze dvou hranolových bloků pískovce (styk obou bloků je dobře viditelný na 

fotografiích).  Bloky, které současně tvoří také pozadí vlastního reliéfu a vytvářejí tak spolu 

kompaktní celek, jsou zasazeny do kvádrového lícového zdiva románské stavby. V horní 

části desky (přibližně v úrovni ramen světce) jsou z hmoty kamenného bloku po obou 

stranách vybrány malé půlkruhové otvory, které jsou interpretovány jako zářezy pro nosná 

lana,247 ulehčující manipulaci reliéfu při osazování do zdiva stavby. Po restauraci jsou tyto 

zářezy ukryty pod omítkou.  Vyjimku tvoří pouze spodní díl, který nápadně přesahuje šířku 

horního bloku (vlevo o 20 cm, vpravo o 34 cm).248 Úsek, připomínající na první pohled část 

sochařsky neopracované římsy, dává silný podnět k několika interpretacím.249 Podle stavu 

zachování jde o frontálně stojící postavu v životní velikosti, která je výtvarně podřízena 

sochařskému bloku. Sochařský blok kamene vymezuje obrysovou uzavřenost světecké 

postavy, která vyrůstá z tvarově nečitelného kvádrového bloku, na kterém spočívala 

chodidla se skloněnými špičkami symetricky rozkročených nohou. Ke staticky pojednanému 

trupu přiléhají ve stejné výšce paže ohnuté v loktech, z nichž pravá žehná otevřenou dlaní 

směrem k divákovi (dlaň a čtyři prsty jsou zachovány v obrysech) a levá svírá na prsou 

pravděpodobně začátek nápisové pásky. Páska je vysledovatelná přibližně v úseku čtyřicet 

centimetrů pod levou rukou. Hlava zřejmě v důsledku koroze kamene odpadla. Na desce po 

ní zbyly pouze nepatrné fragmenty, určující pouze rozostřený obrys.  Při bližším zkoumání 

                                                 
247 KROUPA (pozn. 50) 10. 
248 Ibidem. 
249 KRAMÁŘ (pozn. 21) 52., zde vidí například draka.  
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lze s jistotou říci už jen několik málo poznatků k draperii šatu. Světec byl oděn do  dlouhé 

tuniky a o něco kratšího pláště. Šat tedy typově odpovídá odění sv. Jakuba, opata I biskupa.  

Spodní tunika je přepásaná širokým páskem s horizontálními sklady, který najdeme pouze u 

sv. Jakuba.  Rozdíly jsou však patrné v řešení uspořádání vrchního pláště.  Plášt je 

přizvednut pouze levou rukou, od které se pravděpodobně draperie směrem dolů skládala 

ve vertikálních hustých skladech (sv. Jakub, opat, biskup). V původním stavu zůstaly 

zachované pouze tři mísovité záhyby po levém boku světce. Pravý cíp pláště je ze spodu 

provléknut za opasek a tvoří ho čtyři měkké paralelní křivky setkávající se v bodě pod 

opaskem.  Řada ostatních vyrytých „záhybů“, viditelných na první pohled v autentickém 

pískovcovém bloku, pochází z novodobých „restaurátorských“  zásahů. 

 

Reliéf tympanonu ústupkového portálu 
 

� Rozměry  117 x 65 cm  

� Nepolychromováno 

� Materiálem je červený pískovec, tzv. arkóza. S největší pravděpodobností jde o tzv. 
nučický pískovec.250  

� Reliéf je oproti ostatní sochařské výzdobě a jednotlivým architektonickým článkům ve 
velmi dobrém stavu. Portál byl dlouhou dobu chráněn před povětrnostními vlivy  
přístavbou již několikrát zmiňované barokní předsíně [5,6,7]. 

 

Půlkruhový tympanon s reliéfní figurální výzdobou je součástí ústupkového portálu, 

kterým se vstupuje od jihu do interiéru lodi kostela. Na jedné straně jde ve srovnání s ostatní 

sochařskou výzdobou o méně kvalitní a na straně druhé o měkčeji modelovaný, plastičtěji 

cítěný reliéf,  kde k určitému oživení a individualizaci staršího, běžnějšího schématu, přispívá 

do značné míry proces rustikalizace.251 

Středem figurální kompozice, která je obrysově vázána na tvar tympanonu, je čelně 

situovaná polopostava Krista (s nepatrným natočením k pravé straně) vyrůstající ze 

stylizovaných oblaků.  Kristus pravou, mírně pokrčenou rukou v lokti žehná směrem doprava 

s gestem v podobě dvou vztyčených prstů. Levou rukou přidržuje před sebou otevřenou 

                                                 
250 Mikroskopický tak makroskopický rozbor kamenosochařského materiálu nebyl proveden. 
251 HOMOLKA (pozn. 34) 94. 

Naformátováno:
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knihu. Vzpřímená, v poměru k polopostavě velká hlava, je obdařena vážným nepřítomným 

výrazem. Tvář s hrubšími rysy je lemována krátkým vousem. Dlouhé vlasy, rozdělené 

uprostřed hlavy pěšinkou, spadají na ramena v celé jejich šířce. Čelo je nízké, kořen nosu je 

silný bez plynulého přechodu v nadočnicové oblouky.  Oči jsou oválného tvaru. Rty jsou 

naznačeny pouze rovnou rytou linkou. Kristus je oblečen do tuniky s vysokým ozdobným 

páskem, přes kterou má přehozen plášť. Plášť odhrnutý žehnající rukou vlaje od pravého 

ramene v krátkých symetrických skladech. Po obou stranách postavy jsou umístěny ve 

tříčtvrtečním profilu andělé, s hlavami obrácenými směrem k příchozím. Levý, polosedící, 

poloklečící na pravé noze, drží v pravé ruce kadidelnici a v levé ruce palmovou ratolest. 

Vznášející se anděl s mírně pokrčenými nohami v kolenou zaujímá místo po levici Krista. 

Přidržuje stejné atributy jako první anděl, kompozičně v opačném pořádku. 

 

Předpokládané stylové a formální souvislosti svatojakubských 
figurálních reliéfů ve vtahu k českému a evropskému fondu  
románskému sochařství. 

 

Než se začneme zabývat předpokládanými formálními a stylovými východisky pro 

soubor osmi románských figurálních reliéfů, je třeba nejdříve shrnout předchozí poznatky 

k dataci sochařské výzdoby a poukázat na studium románských památek v Čechách, které 

je dosud krajně neznámou a nezpracovanou oblastí, v níž bude zřejmě docházet 

v budoucnu k novým závěrům a k novému zhodnocení jednotlivých památek. 

Vyřčené pochybnosti vztahující se k vzájemné chronologii jednotlivých částí 

románské stavby, byly po zhodnocení stavebně historických poznatků zamítnuty. Tribuna, 

která se nachází v západní části lodi kostela a je komunikačně propojena s prvním patrem 

věže, je intaktní součástí stavby. Obdobně byly zamítnuty i hypotézy o mladším, 

dodatečném osazení sochařské výzdoby do lícového kvárového zdiva jižního průčelí. 

Poznatky stavebně historického charakteru v kombinaci s jediným písemným pramenem, 

který nás zpravuje o svěcení stávající tribuny dne 19. listopadu 1165, dovolují stanovit 

relativně přesné datum ante quem vzniku reliéfů, tj. před rokem 1165.  

Vznik reliéfů před tímto datem je v  literatuře i přes vědomé historické problémy 

stavby přebírán již od Jana Erazima Vocela. Pro české země, kde se do dnešních časů 

zachovaly pouze jednotlivé, mnohdy fragmentárně zachované kamenosochařské památky,  

jsou svatojakubské reliéfy významné nejen svým rozsahem, ale také relativně přesným 
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chronologickým vymezením. Reliéfy byly zřejmě jedním z podnětů pro Jiřího Mašína, které 

ho vedly k předatování pražského mosteckého reliéfu z Juditina mostu v Praze, vrcholného 

díla románského sochařství v Čechách, do doby kolem roku 1170.252  Změna datování 

podle soudu Jaromíra Homolky patří k nejvýznamnějším činům speciálního studia, které „ 

vneslo do českého památkového fondu nový řád, dovolilo určit přesněji vzájemné souvislosti 

a zároveň otevřelo nové studijní možnosti.253 Mašín hned na počátku svého studia 

formuloval otázku po stylových vztazích mezi mosteckým reliéfem a sochařským souborem 

v Jakubu. „Jestliže mostecký reliéf vskutku vnikl kolem 1170, jak předpokládáme, pak se 

ocitá v časové blízkosti svatojakubských reliéfů, které pak - stejně jako on sám ztrácejí 

izolovanost své existence. Navíc se zdá, že svatojakubští sochaři vyšli z téže oblasti jako 

Mistr mosteckého reliéfu. Otázka slohových vztahů mezi reliéfy ve Sv. Jakubu a reliéfem 

z věže Juditina mostu si vyžádá nepochybně hlubšího studia. Avšak již dnes aniž bychom 

vyslovovali konečný závěr - je možno poukázat na překvapující slohovou blízkost hlavy levé 

krajní (západní) arkádové biskupské postavy ze svatojakubského průčelí k hlavě klečícího 

muže z mosteckého reliéfu.“254 Stylovými vztahy navázal také na Kutalovo255 a 

Votočkovo256 mínění o souvislosti mezi mosteckým reliéfem a žitenickými sochami. Otakar 

Votoček datoval  žitenické reliéfy do doby po roce 1200, vycházel však z předpokladu, že 

mostecký reliéf je formálně dokonalejší, mladší a vznikl až po polovině 13. století.257  „Ve 

skutečnosti však posloupnost je zcela opačná. Mostecký reliéf je primárním dílem 

pravděpodobně z doby kolem 1170, žitenické sochy jsou pozdější. Volnost a měkkost 

modelace hlav u žitenických plastik tomu nasvědčuje. Slohová velkorysost a formální 

čistota, projevující se až v určité tvarové přísnosti, je vyhrazena mosteckému reliéfu, který je 

nepochybně nejen nejvýznamnější památkou našeho románského sochařství, ale 

v souvislostech 12. století jednou z nejvýznamnějších románských památek vůbec v oblasti 

celé Evropy, zejména střední.“258 Pražský  mostecký reliéf od Mašínovy studie259 zaujal 

                                                 
252 MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 76–81 
253 HOMOLKA Jaromír: Románská hlava ze Žitenic in: Žitenice. Kostel sv. Petra a Pavla, Litoměřice s.d., 51. 
254 MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 78. 
255 Albert KUTAL: Příspěvek k dějinám české pozdně románské plastiky, in: Cestami umění. Sborník prací 

k poctě šedesátých narozenin Antonína Matějčka, Praha 1949, 67–69.  
256 Otakar VOTOČEK: Románské plastiky ze Žitenic, in: Umění IV, 1956, 71–73. 
257 Ibidem 71–73. 
258 MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 78–79. 
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centrální místo v dějinách románského sochařství v Čechách260 a dal podnět ke vniku 

chronologické řady skupině nejvýznamnějších figurálních českých románských památek, 

která se v odborné literatuře ustálila. Řada začíná svatojakubskými reliéfy (před 1165), 

následuje mostecký reliéf z Juditina mostu (1170),261  skupina čtyř reliéfních postav ze 

Žitenic (1180–1190262 / kolem roku 1200263) a trojdílný tympanon z kláštera sv. Jiří na 

Pražském hradě (po 1212264/ 1220–1228265).  Mašínem vyřčené stylové souvislosti mezi 

svatojakubskými reliéfy a mosteckým reliéfem, stejně tak jako souvislosti mezi mosteckým 

reliéfem a žitenickými sochami zůstaly pouze na úrovni citovaných poznatků.266 Teprve 

relativně nedávno vznikla studie z pera Jaromíra Homolky věnovaná hlavě ze Žitenic 

(doplnila soubor tří okřídlených postav až v roce 1989), která svým typem dovolila přesněji 

postihnout vztah k mosteckému reliéfu.267 Poukázaná slohová blízkost mezi hlavou 

mosteckého reliéfu a hlavou biskupa se zdá s odstupem času neprokazatelná. Hlava 

biskupa je velmi poškozená, nesla stopy řady druhotných záchranných tmelů (které byly po 

zpevnění kamene restaurátorem odstraněny) a povětrnostní vlivy z velké části setřely 

fyziognomické rysy [36,38]. Obdobný typ hlavy a míra poškození mohou tak „slohovou 

blízkost“268 pouze připomínat.  

Chronologická řada připomenutých památek v Čechách bez prokázaných 

závažnějších souvislostí, nemusí být dokladem vlastního vývojového profilu.  Daná situace 

velmi dobře reflektuje stále platná slova Maxe Dvořáka. „Dvě třetiny toho co bylo dosud 

řečeno o slohovém vývoji středověku, zakládá se na materiálu, který nejen není úplný, ale 

daleko není ani v poměru k zachovaným památkám.“269 Formální východiska jsou tak ve 

většině případů hledána v oblastech se silnou sochařskou tradicí jako je Francie a severní 

                                                                                                                                                              
259 MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 76–81. 
260 HOMOLKA s. d. (pozn. 253) 51. 
261 MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 78. 
262 Otakar VOTOČEK: Český mistr činný v poslední čtvrtině 12,. století, in: Severočeská galerie  výtvarného 

umění v Litoměřicích, Děčín 1983, nepag. 
263 HOMOLKA s. d. (pozn. 253) 53. 
264 VOTOČEK 1983 (pozn. 282) nepag. 
265 HOMOLKA 1984 (pozn. 34) 98. 
266 MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 78–79. 
267 HOMOLKA s. d. (pozn. 253) 51–53. 
268 MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 78. 
269 Max DVOŘÁK: Umění jako projev ducha, Praha 1936, 202.  
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Itálie.  Tyto analogie byly vyřčeny i ve spojitosti se skupinou figurálních reliéfů v Jakubu, 

která je (kromě tympanonu) považovaná šířeji za práci jedné dílny,270 uplatňující 

nepochybně společný slohový názor.271 Složitá otázka po počtu zúčastněních sochařů 

zůstává však nadále otevřená.272 K francouzským vlivům se přiklání pouze Jiří Mašín. 

Odkazuje na práce z oblasti Lanquedoc, ale bez bližších analogií, které by přesvědčivě 

poukázaly na viděnou formální blízkost.273 Daleko přesvědčivější a propracovanější jsou 

práce, které hledají formální východiska v severní Itálii, respektive v hranicích oblasti Emilie 

(Cremona, Piacenza, Modena).  První poznatky ze studia italského sochařství v této oblasti 

ve vztahu ke svatojakubským reliéfům uvedl do odborné literatury Vincenc Kramář.  

“Najdeme tu tytéž tuhé oblé formy s jednoduchými draperiemi, zcela stejné varhánkovité 

materiální nelomené záhyby, a najdeme i charakteristický typus sv. Jakuba s dlouhým, z 

praménků pravidelně uspořádaným a oble přistřiženým vousem. Zvlášt jeden z proroků 

hlavního portálu cremonského dómu má mnohé podobnosti se sv. Jakubem v typu, 

drapériích, tak v podání ruky. Velmi četné obdoby k mladíkům po straně světcova našli 

bychom v ilustracích měsíců, třebaže většinou o něco mladších, co však především spojuje 

skupinu od sv. Jakuba se severoitalskou plastikou, je síla plastického výrazu a jednoduchý 

monumentální účin.”274 Časově blízká studie Jaromíra Pečírky,275 přebírá Kramářovo 

upozornění na vojenské výpravy Vladislava II., které konal po boku císaře Fridricha 

Barbarossy. Odkazuje na místa ve Vincenciově letopisu, kde popisuje italská tažení 

s výčtem jednotlivých měst, které král nebo jeho družina navštívila (Cremona, Parma, 

Modena, Piacenza). Jde však pouze o mechanické převzetí, bez snahy o navázání na 

zformulované myšlenky a rozšíření srovnávacího materiálu.  Rozšíření a určité zpřesnění 

vnesl do italských analogiií Zdeněk Kudělka.276 Hlava sv. Jakuba z hlavní skupiny s 

donátory, jejíž měkká, pravidelná a přehledná modelace mluví nejzřetelněji o tvarové jistotě,  

která není jistě náhodná a přísluší určitému typu.277 Podstatou je výrazná plastičnost 

                                                 
270 KRAMÁŘ (pozn. 21) 52. 
271 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 41. 
272 KRAMÁŘ (pozn. 21) 52. 
273 MAŠÍN 1977 (pozn. 35) 181.; MAŠÍN 1965 (pozn. 35) 78. 
274 KRAMÁŘ (pozn. 21) 53. 
275 PEČÍRKA 1923/1924 (pozn. 26) 96. 
276 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 47. 
277 Ibidem. 
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dodávající hlavě charakter volné sochy, velké oči mandlovitého tvaru, výrazné lícní kosti, 

nízké čelo a vlasy, rozdělené uprostřed hlavy pěšinkou, které spadají za uši v dlouhých 

stylizovaných provazcových pramenech dozadu na ramena v celé jejich šířce. Celkové 

pojetí od detailu k celku podporuje symetričnost a výtvarnou čistotu světcova obličeje. 

Charakteristické znaky i modelační postup278 jsou až nápadně velmi blízké opakujícímu se 

typu mužské hlavy ve čtyřech vlysech se scénami z knihy Genesis na západní fasádě dómu 

S. Giminano v Modeně, které jsou dílem mistra Wiligelma (1099 – 1110).279 Zřejmý 

předobraz lze hledat v typu hlavy Boha Otce v mandorle v prvním reliéfu Wiligelmova cyklu, 

který se ještě nápadněji opakuje u ležícího Adama ze střední části reliéfu při Stvoření Evy. 

Podobnost mezi Adamem a sv. Jakubem jde až do detailů.  Jeden z výrazných detailů 

v podobě dělení dlouhých vlasů uprostřed hlavy pěšinkou a stylizovaných do provazcových 

pramenů s rytou kresbou naznačující směr jejich růstu se opakuje i u stvořené Evy. Přestože 

typika hlav je na první pohled jediný vztah, který mezi oběma skupinami existuje, jsou 

zjištěné analogie velmi závažné a nezdají se být pouhou náhodou.280 Základní koncepce 

svatojakubských reliéfů se od dějem rozhýbaných a mezi sebou komunikujících postav 

Wiligelmova cyklu nápadně liší a je třeba ji hledat jinde.  

Frontálnost a obrysovou podřízenost tektonice kamenosochařského bloku i 

symetrické „varhánkovité“281 členění šatu svatojakubských reliéfů, které nabývá až 

dekorativního charakteru viděl Vincenc Kramář v jednom ze čtyř proroků282 osazených v 

ostění hlavního portálu dómu S. Maria Assunta v Cremoně (1107–1117). Celkem čtyři 

starozákonní proroky (Izajáš, Jeremiáš, Daniel a Ezechiel) spojuje se svatojakubskými 

reliéfy obrysová uzavřenost (dodávající zde postavám až pravoúhlé, tvrdé obrysy), daná 

tektonikou kamenosochařského bloku i velmi plošný reliéf v oblasti těla, kontrastující 

s modelačně uvolněnějšími hlavami.  Přísná frontálnost tělesné osy je zde však porušena 

natáčením hlav směrem k příchozímu, u Daniela a Ezechiela se směru podřízují i bosá 

chodila. Přesto celkový ráz postav jim dodává nápadně tuhý charakter, který podtrhují 

prkenné nápisové pásky, k nimž se pojí extrémně tvrdé a abstraktní vedení linií na šatech, 

                                                 
278 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 47. 
279 Joachim POESCHKE: Die Skulptur des Mittelalters in Italien. Bd. 1. Romanik,  München 1998, 68. 
280 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 47. 
281 KRAMÁŘ (pozn. 21) 53. 
282 Ibidem. 
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které u Ezechiela dospělo k jemnějším nuancím.283 Kramář, i když konkrétně nejmenuje, 

měl jistě na mysli proroka Izajáše žehnajícího ve stejném gestu jako sv. Jakub z votivního 

reliéfu a najdeme u něho i další, nám již známé detaily. Frontálnost postavy je narušena jen 

mírným sklonem hlavy a v přísné geometrizaci záhybů šatu tu jde tušit tělesnost nohou, u 

posledních dvou proroků naprosto potlačenou. Sklady drapérie pod nápisovou páskou 

motivisticky připomínají řešení záhybového systému vrchního pláště jak u sv. Jakuba tak i u 

biskupa a opata z Jakuba.  Charakteristický typus hlavy Izajáše nás přivádí zpátky 

do Modeny. Od Wiligelmova Boha Otce je odvozen tvar hlavy jak Izajáše, tak i pro Daniela a 

Jeremiáše.284 Velmi zajímavým prvkem, z technického hlediska, je chybějící část levého 

chodidla. Působí dojmem odsekání, ale jednoduše se sochaři nevešla do připraveného 

bloku.  

Pokud jsou předešlé úvahy správné, bylo by možné odvážně uvést ve spojitost reliéfy 

v Jakubu (konkrétně sv. Jakuba) a cremonské proroky (zejména Izajáše) na základě 

shodného uměleckého východiska pro typus hlavy. Kramář však shodné rysy viděl i v typu 

postavy Izajáše, v gestu ruky i v detailech drapérie. Je však třeba uvést, že cremonští 

proroci jsou novinkou v rámci celé soudobé italské portálové výzdoby svým nadživotním 

měřítkem, které dovoluje spatřovat v cremonských sochách předzvěst pozdějších 

monumentálních proroků na portálech církevních staveb285 a nemusí být prvotním 

uměleckým východiskem pro reliéf sv. Jakuba, jak se zřejmě domníval Kramář. Pro italské 

analogie však svědčí také řada drobnějších typových a motivistických detailů nalezitelných 

v celé oblasti, které najdeme u dalších svatojakubských reliéfů, a to zejména u pravého 

donátora, který si uchoval modelačně čitelné partie. Jde o stejný typus šatu mladíků 

s košilemi a bohatě řasenými kratšími suknicemi, které najdeme nejen na vlysech 

Wiligelmova vyprávěcího cyklu z knihy Genesis, ale najdeme je i u žoldnéřů na hlavním 

portálu dómu S. Zeno ve Veroně (kolem 1138)286 i s typickými špičatými botami 

s vykrojením kolem kotníků a v řadě vyprávěcích cyklů a ilustracích měsíců, na které 

upozornil již Kramář, nebo reliéfů s cyklem jednotlivých řemeslných prací na dómu 

                                                 
283 POESCHKE (pozn. 279) 80. 
284 Ibidem. 
285 Ibidem. 
286 Ibidem 90–94. 
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v Piacenze (1150–1160).287 Motivistické a typologické analogie, zejména se skupinou sv. 

Jakuba s donátory, nejsou však natolik přesvědčivé, aby v celkové formální struktuře 

odpovídaly jejich stylu.288 Zdeněk Kudělka proto rozšířil srovnávací materiál do německých 

oblastí, zejména Saska, kde spatřuje východiska pro základní koncepci jednotlivých 

svatojakubských reliéfů.289 Hlavním znakem společným pro reliéfy v Jakubu je 

charakteristické symetrické členění šatu, které na jedné straně provází tělesné tvary a svým 

uspořádáním je ještě zdůrazňuje (především oblast hmoty nohou je zde silně zdůrazněna), 

ale na straně druhé je jako jiná hmota nositelem samostatné funkce, která zejména ve 

skladech drapérie vrchního pláště nabývá až abstraktního pojetí.  Šat tak doprovází přísně 

frontální a statuární pojetí figur, kterým dodává monumentální charakter (zejména u sv. 

Jakuba, u postav přirozenějších proporcí je snížen).  Jsou zde chronologicky připomenuty 

reliéfy světice z kostela sv. Mořice v Münsteru (konec 11. století),290 postava světice z 

náhrobku z kostela sv. Cyriaka v Gernrode (přelom 11./12. století)291 a skupina tří 

náhrobních kamenů z krypty kostela sv. Serváce z Quedlinburku (2/3 čtvrtina 12. století).292 

Statutární cítění, frontálnost postav a pojetí šatu odkazuje na jeden a týž široký proud, který 

nutně nemusí předpokládat přímou souvislost, ale spíše možné společné východisko.293 

Svatojakubské reliéfy mají na jedné straně velmi blízko k italskému románskému 

sochařství především díky opakujícímu se typu hlavy sv. Jakuba u mužských postav 

sochaře Wiligelma v Modeně, tak i na straně druhé je tu cítit i jiný umělecký proud, který je 

blížeji situován do německých oblastí, zejména Saska. Pokud jsou Kudělkovy závěry 

správné, z historického hlediska naprosto akceptovatelné, je tak autorem svatojakubských 

reliéfů “ severem poučený sochař, který poznal jakýmkoli způsobem výzdobu modenského 

dómu a osvojil si nejvýraznější projev typizační vyhraněnosti jejího autora.294” 

                                                 
287 Ibidem 110–111. 
288 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 50. 
289 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 36–38. 
290 Anton Legner: Deutsche Kunst der Romanik, München 1982, 40. 
291 Ibidem 45. 
292 Ibidem 45. 
293 KUDĚLKA 1950 (pozn. 27) 45. 
294 Ibidem 52. 
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Závěr 

 

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 
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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 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 
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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. 
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Prameny ke kostelu sv. Jakuba v obci Jakub  

Edice pramenů 

CDB–Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. (ed. Gustav Friedrich),  
1904 –7,   s. 208, č. 230 
 
RBM–Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I., 
(ed. Karel Jaromír Erben), Pragae 1855,s. 138, č.318  
 
LC–Liber primus confirmationum ad beneficae ecclesiastica pragensem per archidioecesim 
nunc prima vice typis editus, inchoans ab anno 1354 usque 1362:  
Cum licentia reverendissimi ordinariatus pragensis (ed. František AntonTingl),Praha 1867 
3,18,28,76 
 
LC–Libri confimationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim, libri primi 
pars altera.Ab anno 1363 usque ad annum 1369 ( ed. Josef Emler), Praha 1874,  
s. 3,25 
 
LC–Libri confimationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim,  
liber 3 et 4.: Ab anno 1373 usque ad annum 1390 ( ed. Josef Emler), Praha 1879,  
s. 6, 71,72 
 
LC–Libri confimationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim, 
liber 6.: Ab anno 1399 usque ad annum 1410. ( ed. Josef Emler), Praha 1883, 271, 274 
 
LC–Libri confimationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim, 
liber 7.: Ab anno 1410 usque ad annum 1419. ( ed. Josef Emler), Praha 1886.4, 95, 225 
 
RDP–Registra decimarum paupalium čili: Registra desátků papežských z dioecezi pražské. 
Václav Vladivoj Tomek, Praha 1873, 55. 
 

Archivní Prameny 

Archiv Národního muzea 
 
Originál oltářní autentiky biskupa Daniela I. pro kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. 
Signatura A4 
 
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze: 
 
St. Jakob in Böhmen, Czaslauer Kreis. Elaborát katastrálního měření z roku 1839v měřítku 
1: 2 880, signatura B2/a/4

Naformátováno:
Nadpis 2

Naformátováno:
Normální

Naformátováno:
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Státní oblastní archiv v Praze 
 
Velkostatek Nové Dvory: 
 
Skupina Patronátní agenda:   

invent. číslo 2287–2289, účty 1840–1865 karton 423, účty 1868–1914 R 
invent. číslo 2297 (1807–1845)  karton 625 
invent. číslo 2299–2301 (1730–1935) kartony 427–431 

 
Skupina Publicum:         
 invent. čís. 169 kostely, fary (1677–1849) karton 56–58 
 invent. čís. 170 stavební záležitosti patronátu (1826–1849) karton 58  
 invent. čis. l531 – stavební záležitosti patronátu, karton 212 
 invent. čis. 1729–1761 – stavební knihy, kartony 381 –385 
 invent.  čis. 1791 stavební rozpočty, karton 392 
 invent.  čis. 2474 plán Josefa Mockera na ukončení věže rok 1880 
 
Státní Okresní archiv Kutná Hora: 
Farní úřad Nové Dvory: 
 

Pamětní kniha Církvice.Založil farář František Preclík roku 1886. 
Inventář kostela a fary v Církvici z roku 1890 

 
Farní úřad Církvice:  
 

Memorabilienbuch der Cyrkwitzer Pfarre geführt durch Johann Jawornický, 
der Zeit Pfarrer. 
Vedlejší pamětní kniha pro faru církvickou od roku 1888, která k úřední prohlídce o 
visitacích se nepředkládá. 
Inventář kostela sv. Jakuba z roku 1809 
 

Ikonografické prameny  

Kresby Heřmana Bergmanna uveřejněné v článcích: 
 
WOCEL Jan Erazim, Byzantinský kostel ve vsi sv. Jakubě, Archeologické listy, Svazek 
I., článek B1, Praha 1852, Tab.2 

 
WOCEL Jan Erazim, Die romanischen Kirchen zu Záboř und St. Jakob in Böhmen, 
Mittheilungen der k. k. Central-Comission II, 1857, 155 
 
PASSAVANT Johan David., Ueber die mittelalterliche Kunst in Böhmenun Mähren, 
Zeitschrift für die christliche Archaeologie und Kunst, Leipzig, 1856, tab.1

Naformátováno:

Naformátováno:
Odsazení: Vlevo:  0
cm, První řádek: 

Naformátováno:
Odsazení: První

Naformátováno:
Odsazení: Vlevo:  0
cm, První řádek:  0

Naformátováno:
Odsazení: První

Naformátováno:
Odsazení:

Naformátováno:
Odsazení: První

Naformátováno:
Odsazení: Vlevo: 

Naformátováno:

Naformátováno:
Písmo: 12 b., není

Naformátováno:
Doleva
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Kresby Franze Lorenze uveřejněné v knize: 
 
SCHMITT Anton: Obrazy starožitných staveb v Čechách: dle přírody kreslené a do ocele 
leptané.Abbildungen der baualterthümer in Böhmen nach der Natur gezeichnet und in Stahl 
geärtzt von Franz Lorenz: herausgegeben von Anton Schmitt, Prag 1853 
 
 

Stavebně historické průzkumy, restaurátorské zprávy a 
petrografické rozbory kamenosochařského materiálu ke 
kostelu sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory 
 
JUSTA, Petr: Jakub. Kostel sv. Jakuba. Návrh technologie restaurátorských prací pro rok 
1999, Zpráva ze dne 30.6.1999 je uložena na faře v Sedlci 
 
JUSTA, Petr: Jakub. Kostel sv. Jakuba. Odborný posudek salinity kamene, Zpráva ze dne 
30.6.1999 je uložena na faře v Sedlci  
 
KYNCL, Jan: Dendrochronologické posouzení zbytků dřevěné konstrukce, dochovaných 
uvnitř dvou otvorů po lešení. Znalecký posudek ze dne 6.10.1996 je uložen v archivu 
Národního památkového ústavu středních Čech v Praze 
 
KNOR, Jan / KNOROVÁ: Restaurátorská zpráva. Restaurování omítek fasád lodě a závěru 
prezentace a konzervace omítek v interiéru kostela sv. Jakuba v obci jakub u Kutné Hory. 
Provedeno 1998-2000-01-04, zpráva je uložena na faře v Sedlci 
 
KROUPA Pavel: Průzkum jižního průčelí lodi kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, in: 
Průzkumy památek 1/1997, 3–26. 
 
LÍBAL Dobroslav / LIŠKOVÁ Alena / NOVOSADOVÁ Olga: Architektonický rozbor kostela 
sv. Jakuba (okr Kutná Hora) a dějiny objektu, nepublikovaný strojopis je uložen v archivu 
Národního památkového ústavu středních Čech v Praze 
 
MAŘÍK Petr: Zpráva ze den 22.11.1996 o makroskopickém posouzení soch z kostela sv. 
Jakuba (okr. Kutná Hora) nepublikovaný strojopis je uložen v archivu Národního 
památkového ústavu středních Čech v Praze 
 
MAŘÍK Petr: Zpráva ze den 7.12.1996 o mikroskopickém posouzení soch z kostela sv. 
Jakuba (okr. Kutná Hora) nepublikovaný strojopis je uložen v archivu Národního 
památkového ústavu středních Čech v Praze 
 
POSPÍŠIL, Josef ak.sochař / KNOR Jan ak. malíř a restaurátor: Restaurátorská zpráva. 
Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Termín 1997 – 2000,  zpráva je uložena na faře  
v Sedlci  
 
SMRKOVSKÝ, Miloslav: Zpráva o výsledku průzkumu románského kostela sv. Jakuba, okr. 
Kutná Hora, Kutná Hora 23. listopadu 1971 nepublikovaný strojopis je uložen v archivu 
Národního památkového ústavu středních Čech v Praze
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Obr. 1: Autentika pražského biskupa Daniela (1148–1167) ze dne 19. Listopadu 1165 pro 
oltář Panny Marie, který se nacházel na empoře románskéhoo kostela sv. Jakuba v Jakubu 
u Kutné Hory. Pergamen 22 x 10 cm. Autentika je uložena v Archivu Národního muzea pod 
signaturou A4. (foto Š, Kolářová, 2005) 
 
Obr. 2: Olověná schránka pro relikvie a autentiku pražského biskupa Daniela, nalezená 
v roce 1845 při bourání oltáře Panny Marie, který se nacházel na empoře kostela sv. Jakuba 
v Jakubu u Kutné hory. Schránka je uložena v depozitáři Národního muzea v Praze pod inv. 
č. 2069. (foto Š. Kolářová) 
 
Obr. 3:  Oltářní menza s nákresem vložení relikviářové schránky do oltářního sklípku. 
 
Obr. 4: Oltářní kámen ze stávajícího hlavního oltáře kostela sv. Jakuba s opisem autentiky, 
která  dokládá svěcení oltáře  z roku 1665 a vložení ostatků sv. Maura a sv. Mauritia.  
(foto Š. Kolářová, 2008) 
 
Obr. 5: Rytina kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory z roku 1852. (převzato z článku: 
Jan Erazim WOCEL: Byzantinský kostel ve vsi sv. Jakubě, in: Archeologické listy, Svazek I., 
článek B1, Praha 1852) 
 
Obr. 6: Rytina kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory z roku 1856. (převzato z článku: 
Johann David PASSAVANT, Ueber die mittelalterliche Kunst in Böhmen und Mähren, 
Zeitschrift für die christliche Archeologie und Kunst, Leipzig, 1856) 
 
Obr. 7: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Rytina Franze Lorenze z knihy: Anton 
SCHMITT: Obrazy starožitných staveb v Čechách: dle přírody kreslené a do ocele leptané. 
Abbildungen der baualterthümer in Böhmen nach der Natur gezeichnet und in Stahl geärtzt 
von Franz Lorenz: herausgegeben von Anton Schmitt, Prag 1853 
 
Obr. 8: Návrh Josefa Mockera z roku 1880 na ukončení věže kostela sv. Jakuba po snesení 
barokní střechy. (Státní oblastní archiv v Praze, fond Velkostatek Nové Dvory, invent. čis. 
2474) 
 
Obr. 9: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Kresba z knihy Berbharda Gruebra Die 
kunst des Mittelalters in Böhmen I. z roku 1871. 
 
Obr. 10: Kresba kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory doprovázející text  Ferdinanda 
Lehnera v časopise Method, XIX, z roku 1893. 
 
Obr. 11: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Celkový pohled  na jižní průčelí na 
fotografii z přelomu 40./50. let minulého století. (archiv autorky) 
 
Obr. 12: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Celkový pohled na jižní průčelí po 
obnově kostela v letech 1997–2000. (foto J. Žižka) 
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Obr. 13: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Celkový pohled na kostel od 
severovýchodu. (foto Š. Kolářová, 2008) 
 
Obr. 14: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Celkový pohled od jihovýchodu.  
(foto Š. Kolářová, 2008) 
 
Obr. 15: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Jižní průčelí na počátku 20. století. 
(převzato z knihy: BIRNBAUM Vojtěch / CIBULKA, Josef / MATĚJČEK. Antonín / PEČÍRKA, 
Josef / ŠTECH, Václav: Dějepis  výtvarného umění v Čechách I., Středověk, Praha 1931) 
 
Obr. 16: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Jižní průčelí v roce 1942. (archiv autorky) 
 
Obr. 17: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Jižní průčelí v roce 1982. (foto V. Uher) 
 
Obr. 18: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Jižní průčelí po odstranění zvětralých 
omítek, očištění a zakonzervování zdiva a domodelování architektonických článků. (foto J. 
Žižka, 1999) 
 
Obr. 19:  Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Jižní průčelí. (foto Š. Kolářová, 2008) 
 
Obr. 20:  Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Jižní průčelí, 40. léta minulého století. 
(archiv autorky) 
 
Obr. 21: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Půdorys přízemí, patra a II. patra 
s průchodem do krovu.  (SÚRPMO 1982) LEGENDA: černá románské zdivo, červená 
gotické zdivo, modrá renesanční zdivo, hnědá barokní zdivo, oranžová 19. století  
 
Obr. 22: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Pohled na románskou tribunu v západní 
části lodi kostela. (foto Š. Kolářová, 2008) 
 
Obr. 23: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Prostor pod románskou  tribunou 
v západní části lodi kostela. (foto Š. Kolářová, 2008) 
 
Obr. 24: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Pohled na někdejší sochařskou výzdobu, 
která se nacházela na jižní straně hranolové věže. Fotografie zachycuje stav, kdy byly 
restaurátorem vyjmuty dva menší sochařské bloky. Na původním místě zůstala zachována 
pouze střední deska. Fotografie je zajímavá také zachycenou dokumentací postupné 
výměny a obnovy odsekané trojice slepých arkád. Foto: Vladimír Uher, 1982 
 
Obr. 25: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory.  Fotografie zachycuje stav někdejší 
sochařské výzdoby na jižní straně věže po restaurování a dokončené výměně 
architektonického členění. Stávající podoba inspirovaná ústředním výjevem s donátory nad 
portálem, je z velké části autorským dílem některého z restaurátorů, kteří zde pracovali od 
80. let 20. století.  Hodnotu autentického sochařského bloku má tak pouze střední deska. 
Originály menších desek jsou ztraceny. (foto Šárka Kolářová, 2005) 
 
Obr. 26: Kostel sv. jakuba v Jakubu u  Kutné Hory. Sv. Jakub s donátory. 
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Stav po restaurování. (foto: Šárka Kolářová, 2008) 
 
Obr. 27: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf sv. Jakuba. Detail modelačně 
dobře čitelné partie s motivem zasunutého cípu pláště za opaskem. Pod pravou rukou je 
také dobře viditelný jednoduchý sklad přidržovaného pláště. Stav před zahájením 
restaurování v roce 1997. (foto: Pavel Kroupa, 1997) 
 
Obr. 28: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf sv. Jakuba. Detail z podhledu 
ukončení vertikálních skladů spodního šatu, které se tvoří mezi kotníky. Stav před 
zahájením restaurování v roce 1997. (foto: Jan Žižka, 1997) 
 
Obr. 29: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf sv. Jakuba. Detail hlavy před 
zahájením restaurování v roce 1997. (foto: Pavel Kroupa, 1997) 
 
Obr. 30: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf pravého donátora. Stav po 
restaurování. (foto Šárka Kolářová, 2008) 
 
Obr. 31: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf pravého donátora. Detail hlavy 
před zahájením restaurátorských pracích. (foto Pavel kroupa, 1997) 
 
Obr. 32: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf pravého donátora. Detail se 
zachovanou, dobře čitelnou modelací levé boty. Stav před zahájením restaurátorských 
pracích. (foto Pavel Kroupa, 1997) 
 
Obr. 33: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf pravého donátora. Detail levé 
nohy. Stav reliéfu před zahájením restaurátorských pracích. (foto: Pavel Kroupa, 1996) 
 
Obr. 34: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf levého donátora. Stav po 
restaurování. (foto Šárka Kolářová, 2008) 
 
Obr. 35:  Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf biskupa, stav po restaurování. 
(foto Šárka Kolářová, 2008) 
 
Obr. 36:  Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf biskupa, Detail hlavy, stav 
po restaurování. (foto Šárka Kolářová, 2008) 
 
Obr. 37: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf biskupa. Detail zachovaných 
ozdobných bot na pravé noze. (foto Pavel Kroupa, 1997) 
 
Obr. 38: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf biskupa. Detail hlavy před 
restaurováním. (foto Jan Žižka, 1999) 
 
Obr. 39: Kostel sv. Jakuba v Jakub u Kutné Hory. Reliéf biskupa. Detail pokrývky hlavy 
s jednotlivými prameny vlasů. (foto Jan Žižka, 1999) 
 
Obr. 40:  Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf rytíře. 
(foto Šárka Kolářová, 2008) 
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Obr. 41: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf rytíře.  
(foto: Pavel Kroupa, 1997) 
 
Obr. 42: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf rytíře. Detail levé ruky 
s mečem. (foto: Jan Žižka, 1997) 
 
Obr. 43: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf rytíře. detail levé ruky s mečem.  
(foto: Jan Žižka, 1997) 
 
Obr. 44:  Kostel sv. Jakuba v Jakub u Kutné Hory. Reliéf opata, stav po restaurování. 
 (foto Šárka Kolářová, 2008) 
 
Obr. 45: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf opata, stav po restaurování.  
(foto Šárka Kolářová, 2008) 
 
Obr. 46: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf opata, detail hlavy před 
restaurováním. (foto Pavel kroupa, 1996) 
 
Obr. 47: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf opata, detail hlavy před 
restaurováním (foto: Jan Žižka, 1997) 
 
Obr. 48:  Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf opata, detail draperie spodního 
šatu u pravé nohy. (foto Jan Žižka, 1997) 
 
Obr. 49: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf po pravé straně portálu,  
stav po restaurování. (foto Š. Kolářová, 2008) 
 
Obr. 50: Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory. Reliéf po levé straně portálu,  
stav po restaurování. (foto Š. Kolářová, 2008)
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The romanesque Church of St. James in village Jakub 

 

The Church of St. James is situated in a small village Jakub (formerly Svatý 

Jakub) seven kilometres east of Kutná Hora. The Church has a single-aisle longitudinal 

construction with the apsis on the east and with the tower including the rostrum on the 

west.  

In the elevated part of the St. James Church was to be found a rather small 

liturgical space where was in 1845 during a major restoration discovered an „altar-

autentika“, document written by Prague Bishop Daniel (1148-1167) and describing the 

course of ceremony in 16. listopadu 1165. Nowadays this paper is an important 

contribution to the dating of the church building whose builder was a noblewoman Marie 

together with her sons Slavibor and Pavel.  

For its architectonical and artistic qualities the church of St. James ranks among 

most outstanding Romanesque construction monuments  whose uniqueness lies 

especially in the sculptural decoration of the southern facade. It concerns eight relief 

figures enclosed by plain arcades on semi columns and the portal with tympanum. 

Periodic-style relationship of  the architectonical articulation in connection with the 

sculptural decoration is searched in France (Poitou and Saintonge) whereas relief figures 

are linking together with northern Italy (mainly Emilia, Cremona, Modena, Piacenza). 
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