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1 Úvod 

Pokud projíždíte krajinou v severozápadních Čechách kolem Vroutku na jaře, 

zaujme vás zvláštní barva hlíny zoraných polí. Tato barva není černá či hnědá, ale má 

temně červenou barvu. Když přijedete do Vroutku a spatříte kostel svatého Jakuba Většího, 

hned vás zaujme svou podobou. Většina kvádrů, ze kterých je zbudován, má výrazně 

červenou barvu stejného odstínu jako jste mohli vidět na polích (několik kvádrů je 

světlejších, ty však nejsou původní, jak je při bližším pohledu vidět). Kostel je „hravě“ 

pročleněn lizénami a obloučkovým vlysem, který má tvar vlnek. Tyto ozdobné prvky mají 

jinou barvu než kvádry, což ještě podtrhuje zajímavý efekt kostela. [1] 

Kostel je pozdně románský, emporový (empora se dodnes nedochovala, v lodi 

kostela po ní zbyly jen viditelné stopy). Předpokládáme zde tedy existenci panského sídla. 

To je spojováno se šlechticem Kojatou z rodu Hrabišiců. Uměleckohistorická literatura 

zahrnuje kostel ve Vroutku do skupiny dalších pozdně románských kostelů zejména 

v severních a severozápadních Čechách. 

Ve své práci nejdříve shrnu dosavadní bádání, které se ke kostelu vztahuje. Část 

věnuji uměleckohistorické literatuře od nejstarší po nejnovější, potom literatuře 

historiografické, poznatkům z archeologie a poslední část pramenům. Dále stručně 

vysvětlím, kde se vzaly emporové kostely, proč se začaly stavět a co na ně mělo vliv. 

V další kapitole se budu zabývat osídlením oblasti v pravěku. Rozeberu také 

přírodní podmínky Vroutku a jeho historii. V dalších několika kapitolách se zaměřím na 

Hrabišice, zejména tedy Hrabišice Kojatu, se kterým je počátek kostela spojován, protože 

odkázal v roce 1227 Vroutek klášteru křižovníků – Ochránců Božího hrobu v Praze na 

Zderaze. Podrobněji rozeberu listiny, kterými Vroutek klášteru odkázal. 

V další části své práce kostel popíšu, popíšu i jeho okolí. V popisu okolí kostela 

budu vycházet především z archeologického průzkumu. Budu se snažit přiblížit jeho 

hypotetickou původní podobu a to, jak se jeho podoba v průběhu bezmála osmi set let 

měnila. Nakonec rozeberu analogie k vrouteckému kostelu. 
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2 Stav interdisciplinárního bádání 

 

2.1 Uměleckohistorická literatura 

Kostel ve Vroutku poprvé do odborné literatury uvedl Jan Erazim Vocel v roce 

1857. Své poznatky shrnul v Památkách archeologických1. Zde uvádí letmý popis kostela. 

Podobnost spatřuje v kostele sv. Mikuláše v Potvorově. 

Brzy na to přinesl Bernhard Grueber2 svůj podrobnější popis s vyobrazeními, mezi 

nimiž je i částečně rekonstruovaný pohled ze severu. Rovněž přirovnává kostel ke kostelu 

potvorovskému. Po Grueberovi věnoval kostelu větší pozornost Joseph Neuwirth3. 

Neuwirth víceméně vychází z Gruebera, ale více rozvádí popis kostela i původ jeho 

vzniku. Podle něho byl kostel postaven zderazskými křižovníky po roce 1227. 

Po Josephu Neuwirthovi se kostelem zabýval Josef Braniš4. Ten se však věnoval 

přehledově románskému umění, takže o vrouteckém kostele pojednává ve své knize jen 

několika větami. Po něm se kostelu věnoval Ferdinand Josef Lehner5. Lehner z velké části 

vychází z Neuwirtha a Gruebera, ale na rozdíl od nich se pokouší o rozsáhlejší kresebnou 

rekonstrukci nedochovaných částí stavby. Jeho rekonstrukce mají dosti „romantický“ 

charakter. Tyto rekonstrukce měly po mnoha desetiletích pro stavbu osudné následky. 

Například při rekonstrukci kostela v 70. letech 20. století byl osazen pás oválných ozdob 

(„puklic“), který byl Lehnerem naprosto mylně rekonstruován z jednoho dochovaného 

článku. Ten nebyl na svém původním místě ani ve své původní podobě. Více se tímto budu 

zabývat v kapitole Přestavby. Lehner ani Braniš ovšem na rozdíl od Gruebera a Neuwirtha 

neuvažovali o českém umění v evropském kontextu. Naopak české umění příliš přecenili, 

aniž by si všímali toho, co se dělo v Evropě. 

Dvacet čtyři let po Lehnerovi přichází důležitá práce Vojtěcha Birnbauma6, která 

jako první řeší tribunové kostely jako takové, nikoliv v přehledu dějin středověkého umění, 

ale z hlediska jejich účelu a typů. Birnbaum rozděluje emporové kostely do tří základních 

typů podle tvaru a umístění a uvádí k nim příklady. Rovněž je rozděluje podle účelu do tří 

skupin. Birnbaum se zabývá také funkcí tribuny, ale bohužel jen povrchově. 

                                                 
1 VOCEL 1857. 
2 GRUEBER 1871. 
3 NEUWIRTH  1888. 
4 BRANIŠ 1892. 
5 LEHNER 1905. 
6 BIRNBAUM 1929. 
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Dějepis výtvarného umění v Čechách7 je opět přehledová práce. Vroutecký kostel 

zde Birnbaum dává do souvislosti s kostelem potvorovským, vineckým a libčeveským. 

Tyto kostely mezi sebou srovnává a hledá podobnosti a odlišnosti. Nedochází k žádným 

konkrétním závěrům (např. k původu staveb nebo staviteli). 

Dalším historikem umění, který se o kostele zmiňuje, je Václav Mencl8. Mencl 

ovšem přináší rovněž přehled románského umění. Oproti starší literatuře se však snaží 

české umění zasadit do evropského kontextu a hledá pro české stavby analogie v zahraničí. 

Snaží se hledat původ typů staveb a upravit jejich datování. Stejně jako Birnbaum se 

zabývá i typy tribun a hledá jejich původ a základ v Evropě. Podle toho je i datuje. 

Rozděluje základní slohové proudy, které k nám pronikají v první polovině 13. století. 

Tyto proudy charakterizuje, hledá jejich zdroje a počátky a poukazuje na to, jakou cestou 

se prosadily v našem umění. Jako zdroj pro skupinu kostelů severozápadních Čech, tím 

pádem i kostel ve Vroutku, vidí dekorativní sloh alsasko-rýnský. O tom více v kapitole 

Analogie. 

Další studií, která se architektuře vrouteckého kostela věnovala, je práce 

Dobroslava Líbala9. V této práci se Líbal zabývá skupinou kostelů severozápadních Čech, 

kterou označuje jako tzv. skupinu vineckou (o tom také více v kapitole Analogie). Každý 

kostel popisuje a hledá jejich společné rysy. Kostel vroutecký srovnává především 

s kostelem potvorovským. V popisu vrouteckého kostela se odvolává na Lehnera, ovšem 

opravuje některé jeho chybné vývody (rekonstrukce některých částí stavby, například tvar 

oken, puklice). Je však jasné, že Líbal vychází rovněž z Gruebera a Neuwirtha. 

Po deseti letech přispěla Anežka Merhautová10 svou statí, ve které se zabývala 

skupinou kostelů v severních a v severozápadních Čechách. Ta soubor pozdně románských 

kostelů označuje jako skupinu severozápadních Čech. Merhautová poukazuje na společný 

rys kostelů, kterým je bohaté členění jejich stěn. Kritizuje práci starších badatelů v tom, že 

uměleckými zdroji pro skupinu kostelů byly nejrůznější stylové proudy, což podle ní 

odporuje středověké praxi. Merhautová vidí jako zdroj jednu uměleckou huť, jejíž přímou 

prací, nebo alespoň jejími podněty, je možné vysvětlit společné znaky kostelů. Tuto huť 

předpokládá u kostela svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu (o tomto více v kapitole 

Analogie). 

                                                 
7 BIRNBAUM 1931. 
8 MENCL 1939. 
9 LÍBAL 1949. 
10 MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ 1959. 
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Dalšími příspěvky jsou dva články od Václava Mencla11. V nich jde Menclovi 

především o uchopení vývoje okna a portálu ve středověku. Vroutku je proto v obou 

prácích věnováno jen několik vět. Mencl zasazuje velmi dobře vývoj okna a portálu do 

evropského kontextu a postihuje tak zdroje, které měly na vývoj okna a portálu v Čechách 

vliv. 

Asi nejobsáhlejší a nejdůležitější prací, zabývající se panskými tribunami 

v Čechách, je studie Václava Mencla12. Mencl se zabývá panskými tribunami jako 

architektonickým útvarem a zasazuje je do hospodářských a společensko-politických 

kontextů. Mencl se oprošťuje od názoru, že empory sloužily jen jako tribuny pro pány, ale 

zastává názor, že sloužily také jako „vyvýšené soukromé kaple“ ve farních kostelech. 

V typologii empor vychází Mencl z Birnbauma a dovršuje ji. Rozvádí ji dál, rekonstruuje 

totiž základní genezi formální podoby empor. Jejich vzory hledá v architektuře německé, 

především bavorské. O vrouteckém kostele se zmiňuje jen v několika větách, informace o 

něm přebírá od Líbala a Merhautové. Typ tribuny, jako je ve Vroutku, je odvozený podle 

Mencla z doby pozdně štaufského slohu. Mencl má ve své práci nákresy, na kterých 

rekonstruuje původní podobu kostelů (i vrouteckého) včetně jejich tribun. 

Několik let po Menclovi přichází velká práce Anežky Merhautové13. Je to opět 

práce přehledová, ale velmi důležitá. Před ní byla románská architektura v Čechách 

podrobněji a přehledově zpracovaná Lehnerem a to o téměř 70 let dříve! První část knihy 

obsahuje přehled vývoje předrománské a románské architektury v Čechách, v druhé části 

je katalog staveb včetně nákresu půdorysů a přehledu literatury k dané stavbě. Na tuto 

práci Anežky Merhautové píše o tři roky později Dobroslav Líbal14 recenzi. Doplňuje její 

katalog raně středověkých staveb o několik kostelů a kritizuje jí především v tom, že do 

práce nezahrnula širší historický a topografický kontext. Její práci ale přesto hodnotí velmi 

kladně. Staví se také proti jejímu názoru, že pozdně románské kostely v severních a 

severozápadních Čechách jsou dílem svatomikulášské huti z Chebu. O tom více v kapitole 

Analogie. 

                                                 
11 MENCL 1960a, MENCL 1960b. 
12 MENCL 1965. 
13 MERHAUTOVÁ 1971. 
14 LÍBAL 1974. 
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Prací, zabývající se emporovými kostely, je studie polského autora Andrzeje 

Tomaszewského15. Jeho kniha je věnovaná emporovým kostelům v Polsku, v českých 

zemích a středověkých Uhrách. Tomaszewski zastává názor, že tribuny byly místem 

veřejných kultů odlišných od liturgií provozovaných v presbyteriu. Svou teorii však 

jednoznačně nepodložil. Ke studiu kostela ve Vroutku však nepřináší nic nového. 

V podstatě jen cituje Mencla a připojuje zde i jeho nákres rekonstrukce kostela. 

Jedna z nejnovějších studií, která se věnuje mj. i vrouteckému kostelu je práce 

Tomáše Dittricha16. Jeho práce se zabývá pozdně románskými kostely stavěnými 

cisterciáky. Jak už napovídá název studie, Dittrich zastává názor, že kostel ve Vroutku a 

další kostely jsou dílem cisterciácké dílny. Tímto názorem se staví proti Merhautové. Jako 

stavitele vrouteckého kostela vidí plaské cisterciáky, které objednali zderazští křižovníci. 

S tím samozřejmě souvisí i jeho datování kostela ve Vroutku. 

Nejmladší prací je disertační práce Dalibora Prixe17. Tato práce se zabývá 

emporovými kostely, mimo jiné i kostelem vrouteckým. Prix zastává názor, že zderazský 

klášter po Kojatově odkazu některé statky nezískal, i když mu byly odkázány. 

Argumentuje potvrzením Všebora listinou z roku 1238. O tom více v kapitole Testamenty. 

Také se domnívá, že Kojata odkázal klášteru pouze ves Vroutek, nikoliv kostel s dvorcem. 

                                                 
15 TOMASZEWSKI 1974. 
16 DITTRICH 1983. 
17 PRIX 1989. 
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2.2 Historiografická literatura 

Ve své práci jsem využila informace z Českých dějin od Václava Novotného18. 

Jelikož je to práce zabývající se celkově určitými periodami českých dějin, o Vroutku, 

případně o Hrabišicích, zde proto byly jen zmínky. 

Další prací, ze které jsem čerpala, je článek od Rudolfa Turka19. Turek se zabývá 

emporovými kostely z hlediska příčin jejich vzniku. Ty vidí především ve feudalizaci naší 

společnosti. Za první emporový kostel ranného feudalismu, který měl vyhrazené 

privilegované místo pro donátora, považuje knížecí falckou kapli v Libici. O Vroutku 

nepíše, protože se zabývá staršími stavbami, jak tomu napovídá název práce. 

Kniha Petra Sommera20 je souborem více jeho studií. Zabývá se duchovní kulturou 

středověku. Proto také v této práci poznatky k Vroutku žádné nejsou, ale spíše nás uvádí 

obecně do problematiky křesťanství v Čechách. Sommer se hodně opírá o archeologii.  

K poznání rodu Hrabišiců přispěla kniha od Tomáše Velímského21. Tato 

monografie studuje pětisetletou působnost hrabišického rodu od jejich počátků až do jeho 

vymření. K tomu ještě přidává kapitolu Hany Pátkové o hrabišické heraldice a sfragistice22 

a rodokmen Hrabišiců. Popisuje jednotlivé příslušníky rodu, jejich majetky, osudy atd. 

Podrobně rozvádí popis hrabišického majetku v první až třetí čtvrtině 13. století. K tématu 

kostela ve Vroutku je tato kniha přínosná především v poznání Kojaty, který Vroutek 

odkázal řádu křižovníků v Praze na Zderaze. 

Ke své práci jsem rovněž používala práce Josefa Žemličky23. Stejně jako Dějiny 

Novotného, nás Žemličkovy knihy seznamují s částí české historie, takže k mému tématu 

se dalo použít jen několik málo údajů. 

                                                 
18 NOVOTNÝ 1912, NOVOTNÝ 1913, NOVOTNÝ 1928, NOVOTNÝ 1937. 
19 TUREK 1965. 
20 SOMMER 2001. 
21 VELÍMSKÝ 2002. 
22 PÁTKOVÁ 2002. 
23 ŽEMLIČKA 1997, ŽEMLIČKA 2002. 



 10 

2.3 Archeologie 

V roce 1973 provedl Antonín Hejna archeologický průzkum.24 Byl proveden na 

žádost ONV Louny jako součást opravy kostela a úpravy jeho okolí. Průzkum měl mimo 

jiné za úkol zjistit zbytky předpokládaného šlechtického sídla. Nalezl část objektu 

severozápadně od kostela. Objekt nemohl být prozkoumán celý, protože jeho část byla 

narušena nověji postavenou zdí zemědělského statku. Hejna tento objekt označil jako 

hledané šlechtické sídlo. Podle zlomků nalezené keramiky ho datuje do 13. století, což je 

údaj nepřesný a tudíž pro nás neuspokojivý. Hejna také uvádí, že nalezený objekt byl 

založen s kostelem nebo brzy potom a zanikl při požáru kolem poloviny, spíš první 

poloviny 15. století. Kolem kostela byly nalezeny četné hroby. V jednom z nich se 

dochovala záušnice, která je datována do první poloviny 13. století. To také bohužel 

přesnější dataci kostela nebo sídla nepřináší. Hejnův výzkum nebyl stratigrafický, takže 

nemohl zjistit stavební vrstvu, v které byla vyhloubena základová jáma. Hejna tudíž nebyl 

schopen archeologicky datovat základy stavby. 

V archeologickém průzkumu se uvádí, že průzkum měl nalézt středový pilíř 

empory. Mencl25 ale ve své rekonstrukci předpokládá, že empora byla podepřena dvěma 

pilíři. Tím pádem je pravděpodobné, že v ose lodi žádný středový pilíř podpírající emporu 

nebyl. Stručné závěry archeologického průzkumu Hejna shrnuje ve svém článku.26 

Důležitou prací je kniha Jana Klápštěho27. Klápště se zabývá osídlením 

v severozápadních Čechách, vesnicemi a jejich vývojem a proměnami. V knize má katalog 

třiceti vesnic, které studuje v přechodu mezi raným a vrcholným středověkem. Dále zde 

má i výčet vesnic, které zkoumá z hlediska vrcholného středověku. V kapitole, ve které se 

zabývá počátky pozemkové šlechty, zahrnuje i Vroutek. Opírá se především o 

archeologický průzkum Antonína Hejny a cituje ho. 

Další kniha Jana Klápštěho28 přináší rovněž archeologické poznatky ke studované 

lokalitě. Klápště se zabývá proměnou moci knížat a šlechty, životem na venkově a jeho 

proměnách a počátky městského zřízení. K Vroutku zde má nejnovější poznatky, ale také 

opakuje některé věci, které má ve své starší knize. Jednoznačně zastává názor, že kostel 

byl postaven Kojatou, tedy před rokem 1227. Argumentuje zde také Hejnovým 

archeologickým průzkumem. O tom více v kapitole Vznik prvotního sakrálního centra. 

                                                 
24 HEJNA 1975. 
25 MENCL 1965. 
26 HEJNA 1976. 
27 KLÁPŠTĚ 1994. 
28 KLÁPŠTĚ 2005. 
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2.4 Ostatní literatura 

Z další literatury, kterou bych chtěla v souvislosti s Vroutkem jmenovat, je 

nepublikovaný rukopis Jiřího Beneše29. Beneš byl kronikářem Vroutku a shromažďoval 

zejména historické informace ke kostelu. Nebyl historik ani kunsthistorik, takže je otázka, 

do jaké míry se dá na jeho informace spolehnout. V jeho rukopise je ale mnoho informací. 

Podobně je na tom článek Františka Smrčky30. K historii Vroutku je v něm mnoho 

informací, ale nelze se na ně stoprocentně spolehnout. 

Ve Zprávách památkové péče31 byly uveřejněny články, které reflektují 

rekonstrukci kostela od 50. do 80. let 20. století. Nejdůležitějším z nich je článek Jindřicha 

Nolla a Jiřího Varhaníka32. Dobře popisuje úpravy a přestavby kostela, včetně těch 

nerealizovaných, a kriticky je hodnotí. Některé části rekonstruuje tak, jak pravděpodobně 

vypadaly v raném středověku. 

 

2.5 Prameny a literatura k pramenům 

Ke své práci jsem používala i pramenné edice, zejména Codex diplomaticus et 

epistolaris regni Bohemiae33, konkrétně listiny – dva Kojatovy testamenty34. Těmito 

listinami se zabýval Jaromír Kincl35. Kincl považuje první listinu (CDB II, č. 302, 300) za 

podvrh a druhou listinu (CDB II, č. 303, 301) za pravou. Z toho plyne, že první listina 

(CDB II, č. 302, 300) byla vydána po listině druhé (CDB II, č. 303, 301). Dále se oběma 

listinami zabýval Tomáš Velímský36, který zastává stejný názor jako Kincl. Naopak 

Jindřich Tomas37, který studuje město Most a zahrnuje do něho i problematiku 

hrabišických testamentů, zastává názor, že jsou obě listiny pravé a že časově následují tak, 

jak jsou uvedeny ve Friedrichově edici (tedy starší je ta s číslem 302 a mladší s číslem 

303). Více se listinami budu zabývat v kapitole „Kojatovy testamenty“. 

 

Jako vědeckou otázku se budu snažit objasnit okolnosti a dobu vzniku kostela a 

farního centra okolo něho, zvláště Kojatův vztah ke kostelu. Na závěr se budu snažit 

shrnout své poznatky, především ke své vědecké otázce. 

                                                 
29 BENEŠ 1994. 
30 SMRČKA 1931. 
31 Zprávy památkové péče LIII 1993. 
32 NOLL/VARHANÍK 1993. 
33 FRIEDRICH 1912. 
34 CDB II, č. 302, 300; CDB II, č. 303, 301 
35 KINCL 1978. 
36 VELÍMSKÝ 1992. 
37 TOMAS 1999. 
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3 Kde se vzaly tribunové kostely 

V 9. a v 10. století prameny hovoří o kostelech, které byly budovány při knížecích 

dvorech (Praha, Budeč, Levý Hradec, Tetín…). U nás se totiž křesťanství ujímalo „shora“. 

V 11. století přestaly knížecí kostely dostačovat. Nová víra se ujímala ve všech vrstvách 

společnosti, proto se úloh, které dříve připadaly jen knížeti, ujímali drobnější vlastníci 

z nižší společenské vrstvy – majitelé venkovských dvorců a vesnic. Hnězdenská statuta38 

Břetislava I. v polovině 11. století každému křesťanovi ukládala slavit neděle a svátky. 

Statuta také stanovovala, že lidé smějí být pohřbíváni pouze na svěcených hřbitovech. To 

znamená, že ve farních kostelech se konaly bohoslužby, křtilo se zde i pohřbívalo. Brzy 

těmto povinnostem nemohly sloužit řídce roztroušené kostely na předhradích knížecích 

hradů. Svobodní zemanové sídlící na venkovských dvorcích měli povinnost postarat se o 

funkce, které ve feudálním systému náležely vlastníkovi půdy, tedy i o chod duchovní 

správy.39 

Právo k budování kostelů vyplývalo z vlastnictví půdy a vlastník nepotřeboval 

knížecí souhlas. A tak na počátku 12. století byly na venkově zděné farní kostely, které 

sloužily zároveň jako soukromé oratoře svých vlastníků. Lidé z vesnic se shromažďovali 

v lodi kostela, zemanovi bylo určeno místo na patrové tribuně. Tam měl obvykle vlastní 

oltářík. Na tribunu přicházel po lávce přímo ze svého dvorce. Od dob biskupa Daniela 

(†1167) takovéto kostely na venkově musely mít biskupské posvěcení, což dříve patrně 

nebylo nutné.40 

Tomaszewski41 zastává názor, že tribuny byly místem veřejných kultů odlišných od 

liturgií provozovaných v presbyteriu. Toto tvrzení však nepodkládá žádnými argumenty 

nebo důkazy. Mencl42 se oprošťuje od názoru, že empory sloužily jen jako tribuny pro 

pány, ale píše, že sloužily také jako „vyvýšené soukromé kaple“ ve farních kostelech. 

                                                 
38 Hnězdenská statuta, neboli Břetislavova dekreta vyhlásil v roce 1039 nad hrobem sv. Vojtěcha v Hnězdně 
český kníže Břetislav I. Je to první česká právní památka. Statuta chtěla především potlačit pohanské 
zvyklosti, které se mezi lidmi udržely z pohanských dob. 
39 MENCL 1965. 
40 MENCL 1965. 
41 TOMASZEWSKI 1974. 
42 MENCL 1965. 
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Z toho vyplývá, že častý výskyt románských emporových kostelů patří k výrazným 

projevům feudalizace naší společnosti. Myšlenka, oddělit donátora a jemu blízké osoby od 

ostatních účastníků bohoslužby, mohla vzniknout jen v prostředí, kde měl donátor zároveň 

roli feudálního pána.43 V Čechách můžeme zhruba od 40. let 12. století v písemných 

pramenech nacházet zmínky o osobách, které ztotožňujeme s pozemkovou šlechtou. 

Jedinou stavební památkou po dvorcích rané pozemkové šlechty zůstaly pouze 

sakrální stavby s vchodem na emporu zvenčí. Samotné dvorce nezanechaly žádné stopy. 

Kostely byly totiž obvykle zděné, zatímco dvorce byly ze dřeva. Tyto dvorce můžeme tedy 

zkoumat jen pomocí archeologických průzkumů. 

                                                 
43 TUREK 1965. 
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4 Geografie, geologie a přírodní podmínky města Vroutek 

Město Vroutek se nachází v severozápadních Čechách, v okrese Lounském, 

v Ústeckém kraji. 

Leží v povodí Blšanky 5 km jižně od Podbořan v blízkosti Doupovských hor ve 

výšce 332 metrů nad mořem.[2] [3] Z geologického hlediska se nachází v severozápadní 

části Kladensko-rakovnické pánve permokarbonského stáří. V širším okolí Vroutku tvoří 

skalní podklad sladkovodní sedimenty tzv. červené jaloviny – svrchního červeného 

souvrství. Zdejší horniny jsou charakteristické svou barevnou pestrostí. Zastoupeny jsou 

arkóny, arkózové pískovce, slepence a jílovce bělavých, červených a šedavých barev.44 

Okolí je charakteristické svou hlinitou červenou půdou. 

Město Vroutek se rozkládá na katastrální výměře 5 276 ha. K 1. 1. 2009 zde bylo 

1994 obyvatel. Nejvíce obyvatel měl Vroutek v roce 1930, a to 2148.45 

Klima je v této oblasti teplejší, průměrná roční teplota je 8,1–9 oC. Vroutek se 

nachází v místech srážkového stínu (oblast je zastíněna Krušnými horami), takže průměrný 

úhrn srážek se pohybuje mezi 401 a 500 mm.46 

                                                 
44 ZAVŘEL 1993. 
45 Tyto informace převzaty z internetových stránek města Vroutek: 
http://www.vroutek.cz/?sou=10001&titul=M%ECsto%20Vroutek a 
http://www.vroutek.cz/?cl=4&sou=20040606143926&titul=PRVN%CD%20ZM%CDNKA%20O%20VRO
UTKU 
46 Informace převzaty z webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu: 
http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html 
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5 Osídlení oblasti 

Asi 10 km severně od Vroutku leží kopec Rubín (352 m n. m.). Nejstarší osídlení 

patří lidu lineární keramiky (starší neolit, 6. tisíciletí př.n.l.)47 a od té doby byl vrch 

využíván nepřetržitě jako vyvýšené sídliště. V eneolitu (4000 – 2000 let př.n.l.)48 bylo 

sídliště osídleno kulturou nálevkovitých pohárů, řivnáčskou, kulovitých amfor a šňůrovou 

keramikou, v době bronzové (2000 – 800 let př.n.l.)49 kulturou únětickou, mohylovou, 

knovízskou a štítarskou, v pozdní době haštalské  až časné době laténské (5. století př.n.l.). 

V době bronzové byl vrch pravděpodobně opevněn valem. Základ opevnění se dochoval 

z období nejmladší únětické kultury. Na nich byla postavena hradba v pozdní době 

haštalské a následně v raném středověku. Nejvýznamnější bylo zdejší sídliště až v raném 

středověku.50 

Hradiště někdy bývá spojováno s hradem Vogastisburg, u něhož zvítězilo v roce 

632 Sámovo vojsko nad franským králem Dagobertem.51 Pravděpodobněji se jednalo o 

ústřední hrad luckého knížectví 9. století. 

Z okolí vrchu Rubínu pocházejí četné nálezy slovanské keramiky případně i jiných 

předmětů (např. skleněné perly, železné předměty – kosy atd.), které dokládají vysokou 

koncentraci osídlení v okolí hradiště po celý raný středověk.52 

                                                 
47 SKLENÁŘ a kol. 2002. 
48 SKLENÁŘ a kol. 2002. 
49 SKLENÁŘ a kol. 2002. 
50 ČTVERÁK a kol. 2003 
51 SKLENÁŘ a kol. 2002, ČTVERÁK a kol. 2003. 
52 LUTOVSKÝ 2001. 
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6 Historie Vroutku 

Vroutek, německy Rudig, se v roce 1227 objevuje pod názvem Wrutek. To se 

později (ve 14. století) mění v Ruth, Ructh, Rutth, Rith. V 15. Století se objevuje název 

Wrútek. V 16. Století je název stejný jako dnes (Vroutek). Ve století 17. se název mění na 

Wrautek. V 18. Století se objevuje německá verze – Rudig a Wrautek.53 

První zmínka o Vroutku pochází z roku 1227, kdy Kojata Hrabišic věnoval Vroutek 

spolu s dalšími vesnicemi zderazskému klášteru v Praze.54 V roce 1357 připadlo patronátní 

právo benediktinskému klášteru v Postoloprtech.55 Křižovnický klášter na Zderaze byl 

majitelem Vroutku asi do roku 1393. O jiném majiteli se žádné zprávy nedochovaly.56 Od 

14. století se Vroutek vyskytuje jako městečko.57 Od roku 1393 do roku 1420 byl Vroutek 

majetkem benediktinského kláštera v Postoloprtech.58 Tento klášter dosazoval do Vroutku 

katolické kněze. V květnu roku 1420 byl postoloprtský klášter vypálen husity a Vroutek 

byl prodán městu Žatec.59 

V roce 1434 si Vroutek zabral bývalý husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, po 

porážce husitských vojsk v bitvě u Lipan.60 Ten byl snad již dříve majitelem Vroutku a 

klášter v Postoloprtech zastával patrně jen duchovní správu. Jakoubek z Vřesovic pak 

přestoupil na stranu císaře Zikmunda a byl i ve službách císaře Albrechta Habsburského. 

V roce 1438 velel v bitvě u Želenic německé jízdě.61 Zasloužil se zde o porážku českého 

vojska, které bylo složené především z Lounských a Žateckých, kteří bojovali na straně 

odpůrců habsburského císaře. Tím popudil žatecké husity, kteří Vroutek v roce 1441 

oblehli. Posádka Jakoubka z Vřesovic byla pobita, tvrz a kostel sv. Jakuba vypáleny a 

pobořeny. Kostel zůstal podle Beneše62 po dobu 150 let v ruinách. Podle něho byl ve 

Vroutku postaven nový kostel sv. Jana Křtitele, předchůdce barokního kostela, který zde 

stojí dodnes.63 Jiné zprávy než od Beneše k tomu ale nemáme. Je ale jisté, že v roce 1535 

zde již kostel stál, protože v Zemských deskách je uvedeno, že Šebestián z Weitmile prodal 

Jindřichovi z Údrče Vroutek, mimo jiné i se dvěma kostely.64 

                                                 
53 PROFOUS 1957. 
54 CDB II, č. 302, 300, CDB II, č. 303, 301–302. 
55 LC I, 1, 45. 
56 SMRČKA 1931. 
57 SEDLÁČEK 1909. 
58 LC I, 1, 45. 
59 SMRČKA 1931. 
60 BENEŠ 1994. 
61 ŠMAHEL 1993. 
62 BENEŠ 1994. 
63 BENEŠ 1994. 
64 VAVROUŠKOVÁ 1935. 
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V následujících letech se majitelé Vroutku střídali. Od roku 1535 jsou majitelé 

uváděni v Zemských deskách.65 Roku 1535 přešel kostel do majetku Šebestiána 

z Weitmile, jemuž Ferdinand I. stvrdil majetek. V roce 1543 byl Vroutek prodán 

Jindřichovi z Údrče.66 Jindřichovi synové ho prodali v roce 1548 Valdemarovi z Lobkovic. 

Roku 1588 Vroutek připadl Radslavu Vchynskému z Vchynic, který byl rada Rudolfa II. 

Díky tomu Vroutek získal v letech 1588 a 1589 od Rudolfa II. několik výsad. Vroutku bylo 

například povoleno mít husitské kněze. Tato ustanovení měla platit i pro budoucí 

majitele.67 

V roce 1589 prodal Radslav Vchynský Vroutek Vladislavovi Hrobčickému 

z Hrobčic, který roku 1593 kostel obnovil a vyzdobil. V kostele také nechal postavit 

rodinnou hrobku. Rodina Vladislava Hrobčického byla však protestantská, proto duchovní 

správu ve Vroutku obstarávali protestanti.68 V apsidě kostela byl ještě na počátku 20. 

století viditelný český nápis, hovoří o přestavbě kostela v roce 1593.69 To dokládá, že 

Vroutek byl v té době českou vesnicí. Dalším majitelem byl Oldřich Hrobčický z Hrobčic. 

Ten se zúčastnil povstání českých stavů proti Ferdinandu II. Po Bílé hoře mu bylo panství 

Vroutek zkonfiskováno pro účast na stavovském povstání a prodáno Heřmanovi Černínovi 

z Chudenic. V roce 1645 Vroutek vydrancovali Švédové. Heřman Černín Vroutek spojil 

s panstvím blízkého Petrohradu. Tento stav trval až do roku 1748. V 18. století bylo 

městečko opravováno po třicetileté válce. V roce 1726 byl ve Vroutku vystavěn nový 

kostel, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Po svěcení nového kostela zde byly slouženy mše jen 

jednou do roka.70 

Asi od roku 1800 sloužily prostory kostela jako sklad a sušírna chmele a sena. Po 

roce 1945 byl Vroutek v souvislosti s příchodem volyňských Čechů poskytnut pravoslavné 

církvi pro liturgické účely. V lodi byl nainstalován ikonostas. Bohoslužby zde byly konány 

ještě v roce 1969.71 

V roce 2007 byl Vroutku navrácen titul město.72 Městský znak představuje vnitřek 

gotického kostela, s uprostřed stojícím sv. Jakubem. 

                                                 
65 VAVROUŠKOVÁ 1935. 
66 VAVROUŠKOVÁ 1935. 
67 SMRČKA 1931. 
68 BENEŠ 1994. 
69 LEHNER 1905. 
70 BENEŠ 1994. 
71 BENEŠ 1994. 
72 Tato informace převzata z internetových stránek města Vroutek: 
http://www.vroutek.cz/?cl=363&sou=20040606143935&titul=Zem%ECpisn%E9%20%FAdaje%20o%20Vr
outku 
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7 Hrabišici 

Moc Hrabišiců se soustředila především v Podkrušnohoří. Jejich majetkové zázemí 

se rozprostíralo v okolí Mostu, Oseka a Bíliny. Všebora (I.) můžeme pokládat za 

nejstaršího doloženého Hrabišice.73 Jeho syn Kojata (I.) se na Bílině v roce 1061 stává 

purkrabím. Počátkem 12. století proslul jako rádce Bořivoje II. „velký“ Hrabiše (I.). Na 

přelomu 12. a 13. století vynikli bratři Hrabiše (III.) a Slavek (I.), kteří zastávali úřad 

komorníka. Slavek (I.) založil klášter cisterciáků v Oseku.74 Hrabišici zastávali nejvlivnější 

dvorský úřad komorníka od 80. let 12. století až do poloviny století 13. Na počátku 13. 

století byla moc Hrabišiců značná, jejich majetek sahal od Gnevina mostu až k Háji u 

Duchcova.75 

Na počátku 13. století byl rod rozdělen na dvě větve, mosteckou a oseckou. 

Posloupnost mostecké větve se na počátku 13. století uzavřela, protože Kojata IV. († 1228) 

ani jeho bratr Všebor IV. († asi 1224) neměli mužské potomky. Velkou část svého jmění 

oba odkázali klášteru na Zderaze (hrabišická fundace). Listina z roku 122776 založení 

připsala bratřím Všeborovi a Kojatovi. Velímský ji však považuje za falzum, zhotovené 

přímo v prostředí zderazského konventu.77  Klášter křižovníků s největší pravděpodobností 

založil jejich otec Hrabiše (III.), dokonce možná jeho předchůdce Hrabiše (II). 

 

7.1 Kojata Hrabišic 

Kojata, v pořadí tohoto jména čtvrtý, byl synem Hrabiše (III.), měl bratra Všebora 

(IV.) a bratra Hrabiše (IV.), který však patrně nepřežil dlouho svého otce78 a sestru 

neznámého jména. Kojata měl manželku Vratislavu, s níž neměl žádné mužské potomky. 

Poprvé se Kojata objevuje v oseckém falzu z roku 120779, kde donaci klášteru rozšířil o 

vinný desátek z Mostu. Tato donace se objevuje i na pravé listině papeže Inocence III. 

z roku 120780. Od roku 1220 začal vystupovat častěji jako svědek na listinách. V roce 1224 

došlo ke změně, Kojata figuruje hned za svým bratrancem Bohuslavem (I.), synem 

Slavkovým, a to s označením „syn Hrabišův“. Takto s titulaturou vystupuje až do své 

závěti v roce 1227.81 V letech 1220–1224 zastával Kojata dvorský úřad podstolího.82 

                                                 
73 VELÍMSKÝ 2002. 
74 ŽEMLIČKA 1997. 
75 VELÍMSKÝ 2002. 
76 CDB II, č. 302, 300. 
77 VELÍMSKÝ 2002. 
78 Jeho otec Hrabiše (III.) zemřel v roce 1197 a Hrabiše (IV.) pravděpodobně zemřel ještě tentýž rok. 
79 CDB II, č. 360, 384–386. 
80 CDB II, č. 64, 59–60. 
81 VELÍMSKÝ 2002. 
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V roce 1224 se jeho bratr přestává objevovat v písemných pramenech, proto je 

pravděpodobné, že v roce 1224 zemřel. V témže roce Kojata rezignoval na úřad 

podstolího. Všeborovou smrtí se zvýšilo Kojatovo postavení, protože byl jediným dědicem 

mostecké větve.83 

Kojata měl těsný vztah k Mostu. Jediným písemným pramenem, který tento vztah 

zachycuje je listina krále Přemysla Otakara I. z roku 122684, kde se Kojata objevuje jako 

svědek. Je zde označen jako „Coiata filius Grabisse de Ponte“. Na jedné ze závětí se 

objevuje jako „Coiata de Gnevin most, filius Grabissi“85. Jeho vazbu k Mostu dokládají i 

další historické souvislosti. V zázemí města Mostu, které na počátku 13. století pokrývala 

hustá síť vesnic, můžeme Kojatovi přiřknout pouhé dvě lokality, Velebudice a Slatinice. 

Velmož v postavení, které Kojata měl, se jistě nemohl obejít ani bez sídla na pražském 

podhradí. Zde bezpochyby využíval zderazský klášter, jak se domnívá Klápště.86 

Další místa, která s Kojatou souvisela, se rozprostírala na území od Podbořan 

směrem k Manětínu, Teplé a Bezdružicím. Tyto končiny nebyly nijak zvlášť příhodné pro 

zemědělství, proto se zde pro zmnožení majetků klučily lesy a zakládaly nové vesnice.87 

S velikostí Kojatova majetku nás seznamuje jeho závěť.88 Výčet jeho vesnic 

dosahuje počtu 50 míst rozprostřených napříč českými zeměmi, od západu až na východ 

Moravy. Jeho majetek byl roztroušený, měl vždy několik lokalit umístěných mezi 

majetkem jiných vlastníků. Provoz těchto statků se jistě ale neobešel bez několika center, 

do nichž se soustřeďovala správa regionálních částí a v nichž Kojata čas od času pobýval, 

jak se domnívá Klápště.89 S Kojatou (IV.) a dokonce snad i s Všeborem (IV.) je spojen 

také kostel sv. Petra a Pavla v Dolním Jamném, kostel sv. Vavřince v Kostomlatech pod 

Milešovkou a kostel sv. Mikuláše v Potvorově.90 

Bratři Všebor (IV.) a Kojata (IV.) jsou uváděni rovněž jako zakladatelé konventu 

ženské odnože řádu křižovníků – Ochránců Božího hrobu ve Světci u Bíliny. Podle 

záznamu v doksanském nekrologiu ale byla zakladatelkou konventu Vratislava, vdova po 

Kojatovi.91 

                                                                                                                                                    
82 NOVOTNÝ 1928. 
83 VELÍMSKÝ 2002. 
84 CDB II, č. 289, 290. 
85 CDB II, č. 302, 300. 
86 KLÁPŠTĚ 2005. 
87 KLÁPŠTĚ 2005. 
88 Výčet celého Kojatova majetku obsahuje první závěť: CDB II, č. 303, 301–302. Ve druhé závěti CDB II, č. 
302, 300 je uveden pouze majetek, který Kojata odkázal klášteru kžižovníků na Zderaze. 
89 KLÁPŠTĚ 2005. 
90 VELÍMSKÝ 2002. 
91 VELÍMSKÝ 2002. 
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7.2 Testamenty 

Jak už jsem uváděla výše, s výčtem Kojatova majetku nás seznamuje jeho závěť. 

Respektive závěti vznikly dvě. Jedna se dochovala v originále a druhá v pozdějším opise. 

První Kojatův testament92 rozděluje majetek pro případ smrti mezi kláštery v Opatovicích, 

v Oseku a v Sedlci, pražský kapitulní kostel, svoji manželku a řadu příbuzných, služebníků 

a známých. Vroutek měl připadnout podlé této závěti zderazským křižovníkům. V této 

listině je zmínka i o Vroutku. Druhá listina93 se zachovala v pozdějších opisech. V ní je 

pouze výčet majetku, která Kojata odkázal klášteru kžižovníků (tedy i Vroutek). Obě 

listiny musely vzniknout v těsném časovém sledu, obě jsou datovány rokem 1227. V první 

listině však chybí bližší datování na den, druhá je datována přesně na 22. července 1227. 

V první listině je ke svědkům, kteří vystupují i ve druhé listině, připojeno několik svědků 

dalších. Svědkové jsou na obou listinách dokonce uvedeni ve stejném pořadí. 

Ještě je zde listina z roku 123894, zachovaná pouze v českém překladu z 15. století. 

Ta měla být jakýmsi potvrzením Všebora o darování statků zderazskému klášteru. D.Prix 

z toho usuzuje, že zderazský klášter po Kojatově donaci nedržel v úplnosti všechny 

odkázané statky.95 

                                                 
92 CDB II, č. 303, 301–302; originál této listiny je uložen ve Státním archivu v Praze. 
93 CDB II, č. 302, 300. 
94 CDB III, č. 191, 239–242. 
95 PRIX 1989. 
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7.2.1 První listina 

První listina (CDB II, č. 303, 301) byla sepsána na přání Kojaty neznámým písařem 

před svědky. Listina byla opatřena pečetí, která je první dochovanou hrabišickou pečetí.96 

[4] Kincl uvádí, že tato pečeť je bezpochyby pravá.97 Kojata požádal ještě 

„dominum...electum Pragensem“98, aby i on přidal svou pečeť a dal do listiny zapsat jména 

svědků, kteří jeho poslední vůli dosvědčí. Kojata věnoval klášteru křižovníků – ochránců 

Božího hrobu v Praze na Zderaze Gněvin Most se všemi náležitostmi, Vroutek, Dolní 

Jamné (západní Čechy) a dalších sedm vsí, které měla do své smrti držet jeho manželka 

Vratislava. Dále byly obdarovány kláštery v Opatovicích, Oseku a Sedlci. Dalšími 

obdarovanými byli Kojatovi příbuzní, jeho švagr Beneš a dvě švagrové, vdovy po 

zemřelých bratřích. Dále podaroval své družiníky a služebníky. Právě v této závěti je první 

zmínka o Vroutku. V listině se ale o kostele nehovoří, Kojata uvádí, že zderazskému 

klášteru věnuje „Wrutek cum omnibus attinenciis suis“99. 

Mezi svědky listiny je poměrně reprezentativní shromáždění církevních 

hodnostářů100 v čele s nově zvoleným pražským biskupem Janem, významné osobnosti 

z řad velmožů byly i mezi laiky. Z rodiny byl zastoupen snad bratranec Bohuslav (I.), který 

figuruje mezi svědky hned na druhém místě za Hroznatou z Poděbrad. Tato závěť ale 

postrádá potvrzení panovníkem. Přitom byl odkazován majetek, na který se vztahovalo 

panovníkovo právo odúmrti. O některých odkazech proto panovník později rozhodl.101 

                                                 
96 Tato pečeť je kulatá, v průměru má 40 mm, je z přírodního vosku. Pověšena je na pergamenovém proužku. 
V jejím poli jsou zkřížené hrábě, pravé mají devět kolíků, levé nelze rozeznat. PÁTKOVÁ 2002. 
97 KINCL 1978. 
98 Jde o Jana II., který byl v roce 1227 dosazen na biskupský stolec. 
99 CDB II, č. 303, 301. 
100 Byli jimi opati z Oseka, Milevska a Sedlce a žatecký převor Martin. 
101 Po královském záboru přišli zderazští kanovníci o Most, opatovický klášter sice obdržel ves Mateřov, ale 
výnosy z každého devátého týdne z mosteckého trhu a krčem nikoliv. 
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7.2.2 Druhá listina 

Druhá listina102 vyjímá pouze majetek, který měl být darován zderazskému 

klášteru. Ten podle listiny založil Kojata se svým bratrem a přál si zde být pochován. 

Podle Velímského ale klášter na Zderaze založil Kojatův otec Hrabiše (III.), ne-li jeho 

předchůdce Hrabiše (II.).103 V době založení kláštera v letech 1188–1190 totiž Kojata i 

Všebor zřejmě teprve překračovali práh zletilosti, takže je možné připustit pouze 

spoluúčast na fundaci. Část výčtu majetku je shodná s první listinou, ale je zde něco i 

přidáno.104 Naopak počet vsí, které měly zůstat v držení do smrti Vratislavy, je zredukován 

na dvě. V listině je konstatováno, že byla opatřena pečetí Kojaty a Všebora. Je zde výčet 

jedenácti laických svědků, přesně shodných se svědky v první listině. Chybí zde ale svědci 

církevní. Ve Friedrichově vydání druhé listiny jsou místa, která korespondují 

s interpolacemi v první listině, vysázena jiným typem písma. U svědků to tak není, i když 

jsou stejní. Je proto možné, že písař druhé listiny žádné svědky neměl. 

Starší editoři se nezabývali tím, jestli jsou obě listiny pravé. Dobner, Boček i Erben 

je otiskují vedle sebe a jako první listinu uvádějí tu s přesným datováním (CDB II, č. 302, 

300). Stejně tak i Friedrich je řadí po sobě stejně jako starší editoři. 

 

7.2.3 Listina z roku 1238 

Tato listina105 se nedochovala v původním znění, ale je známa jen z českého 

překladu z 15. století. Vydavatelem listiny je pražský biskup Bernard, který dosvědčuje, že 

když světil dva oltáře ve zderazském kostele, přijel za nimi Všebor a potvrdil, že daroval 

konventu statky, které konvent už dávno držel.106 Prix se ale domnívá, že po Kojatově 

donaci zderazský klášter všechny odkázané statky nedržel.107 V listině je uveden odkaz na 

listinu Kojaty a Všebora, opatřenou jejich pečetěmi. Není ale blíže specifikována. 

Listina z roku 1238 se nesnaží tvrdit, že byl Všebor v tomto roce naživu, tak to 

pochopil ten, kdo listinu v 15. století opisoval. Listina je odkazem na starší událost. 

Reaguje na majetkoprávní a sídelně-topografické změny, k nimž došlo v Mostě mezi lety 

1227 a 1238.108 

                                                 
102 CDB II, 302, 300. 
103 VELÍMSKÝ 2002. 
104 Přibývají lokality Lipětín a Kopisty. Tyto lokality se objevují i v listině biskupa Bernarda z roku 1238 
(CDB III č. 191, 239–242), která je potvrzením majetku. 
105 CDB III, č. 191, 239–242. 
106 VELÍMSKÝ 1992. 
107 PRIX 1989. 
108 VELÍMSKÝ 1992. 
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7.2.4 Shrnutí 

Kincl pokládá první listinu za pravou. Argumentuje tím, že pečeť na ní je 

bezpochyby pravá, že žádný z obdarovaných není v testamentu nějak výrazně zvýhodněn. 

V úvahu by snad přicházela Kojatova manželka Vratislava, které jsou testamentem dána 

rozsáhlá užívací práva k odkazům určeným pro zderazský klášter. Tuto možnost ale Kincl 

popírá. Naopak druhou listinu pokládá za falzum a předpokládá, že je opsána podle první 

listiny. Píše, že v ní je nápadně zdůrazněn křižovnický klášter, který si jakoby „dělá právo“ 

na Kojatův majetek, protože ho Kojata spolu s Všeborem založil a přeje si v něm být i 

pohřben. Kojata s Všeborem ale klášter nezaložili.109 Velímský se v názoru na pravost 

listiny shoduje s Kinclem.110 Důvody, ze kterých by křižovníci měli zájem na falšování 

listiny, ale vidí jinde: klíčovou roli podle něho hraje problematika Mostu, respektive 

panovníkova postoje ke Kojatově odkazu.111 Vzhledem k omylům, které listina 

obsahuje,112 se Velímský domnívá, že byla sepsána nejméně o generaci později. Její vznik 

souvisel patrně se snahami zderazských křižovníků o uplatnění nároků na mostecký 

majetek.113 

Listina svou stylizací reaguje na první testament. Jako zvláštní vidí Kincl i to, že 

druhá listina má stejné svědky jako listina první. To podle něho nasvědčuje tomu, že je to 

falzum. Opisovatel nechtěl do svého podvrhu zainteresovat duchovní osoby, proto opsal 

pouze osoby světské.114 Kincl dochází k názoru, že listina byla opsána křižovníky na 

Zderaze, protože se jim zdálo, že na jejich úkor Kojata příliš zvýhodnil svou manželku 

Vratislavu.115 Listinu považuje za falzum i Tomáš Velímský. V závěru listiny se totiž 

avizuje, že je stvrzena také pečetí Všeborovou, který klášteru daroval mnoho svých 

majetků. Podle Velímského listina vznikla manipulací se starším společným dokumentem 

obou bratří, z něhož byly obě pečetě převzaty.116 

                                                 
109 KINCL 1978. 
110 VELÍMSKÝ 1992. 
111 Václav I. zabral Most k vybudování hradu na Hněvíně a k plánovité lokaci města, tím křižovníci o Most 
přišli. 
112 Například to, že zderazský klášter nebyl založen Kojatou a Všeborem. 
113 VELÍMSKÝ 1992. 
114 KINCL 1978. 
115 KINCL 1978. 
116 VELÍMSKÝ 2002. 
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Proti názoru Kincla a Velímského se staví Jindřich Tomas, který předpokládá, že 

první listina (CDB II, č. 303, 301) je pozdější než listina druhá (CDB II, č. 302, 300).117 

Tvrdí, že sice není možné, aby se při sepsání obou listin shromáždili stejní svědkové, ale že 

shoda řady laických svědků vznikla tak, že z jedné listiny (CDB II, č. 302, 300) byla řada 

svědků opsána na listinu druhou (CDB II, č. 303, 301) a byla k ní připojena ještě řada 

skutečných, církevních svědků. Listinu (CDB II, č. 303, 301), která byla opatřena pečetí 

biskupa a Kojaty, považuje Tomas za pravou stejně jako listinu druhou (CDB II, č. 302, 

300).118 

                                                 
117 TOMAS 1999. 
118 TOMAS 1999. 
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8 Popis kostela [5] [6] [7] [8] 

Kostel sv. Jakuba Většího ve Vroutku je jednolodní stavba. Obdélnou loď uzavírá 

na východě půlkruhová apsida. Na západě je k lodi připojena mohutná hranolová věž na 

půdorysu obdélníku, přisazená k lodi užší stranou. Vnější rozměry lodi činí 10,6 x 8,5 m, 

vnitřní 8 x 5,9 m, vnější rozměry věže 6,1 x 5 m, výška lodi dosahuje asi 8,5 m, výška věže 

zhruba 19 m. Loď zakrývá sedlová střecha, věž střecha jehlancová. [9] 

Kostel je postaven z pečlivě tesaného kvádříkového zdiva. Jádro zdí kostela tvoří 

zdivo lomové. Jeho původní části jsou zbudovány z dvojího materiálu. Dekorativní články 

– lizény, obloučkový vlys, římsy a ostění oken jsou z bílého arkózového pískovce (dnes 

poněkud zčernalého), ostatní zdivo je z pískovce červeného. Červený slepenec pochází 

z nedalekých Kryr. Kvádry na věži (zvláště v horní části) a některé kvádry na lodi nejsou 

původní. Na ně byl použit jiný materiál, a to božanovský pískovec.119 Od původního zdiva 

se liší svou světlejší barvou. 

 

 

8.1 Exteriér kostela 

Kolem celého kostela probíhá bohatě profilovaný vysoký sokl [10] složený z plintu, 

oblounu, výžlabku a ještě jednoho oblounu. Sokl je přerušen pouze v místě portálu 

v severní stěně. Boční stěny lodi jsou rozděleny dvěma nárožními a dvěma středovými 

lizénami na tři stejné díly. Lizény vyrůstají z průběžného soklu, sokl se kolem nich 

zalamuje. Sokl přechází v lizény zešikmením.120 [11] Lizény jsou profilované, horizontálně 

nejsou nijak členěné. Lizény svrchu spojuje obloučkový vlys, skládající se v každém dílu 

z pěti obloučků. Obloučkový vlys je stejně profilován jako lizény, obloučky mají vlnkovitý 

tvar. Nad ním se po stěně táhne zubořez, nad kterým je římsa složená ze žlábku a oblounu. 

Římsa na jižní i severní stěně neprobíhá až k nároží, ale těsně před ním se pravoúhle 

zalamuje směrem nahoru. Pruh zdiva mezi římsou a střechou je ozdoben druhotně 

přidanými oválnými ozdobami (“puklicemi“) stejně profilovanými jako obloučkový 

vlys.[12] 

                                                 
119 ZAVŘEL 1993. 
120 Znalost nasazení takového profilu přinesli podle Dittricha do Čech patrně cisterciáci. DITTRICH 1983. 
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Okna v jižní stěně jsou půlkruhově zaklenuta a mají profilované ostění.                

Do pravoúhlého ústupku okenního ostění je vložen jeden silný obloun. Sdružené okno 

v jižní stěně, které mělo osvětlovat emporu, má stejně profilované ostění jako větší okna. 

Středový sloupek je složený z dříku, prstence, hlavice a abaku. [13] 

Severní stěna kostela [14] je členěna lizénami a obloučkovým vlysem, zubořezem a 

pásem oválných puklic, stejně jako stěna jižní. Uprostřed severní stěny je torzálně 

dochovaný portál. [15] Z rohu prvního ústupku vystupuje tordovaný dřík točený jakoby ze 

dvou pásků, užšího a širšího. Další ústupek je tvořen kvádrovou příložkou, jíž je přestaven 

úzký šestiboký sloupek. Ten se dochoval pouze na levé straně. Tympanon nekončí na 

úrovni krycích desek hlavic sloupů, ale končí až v úrovni pod jejich hlavicemi. Po pravé a 

levé straně spodní části tympanonu můžeme spatřit dva miniaturní sloupky, ze kterých 

vybíhá polygonální prut půlkruhové archivolty. Portál byl patrně kryt stříškou nebo štítem, 

jak tomu napovídá jizva ve zdivu nad ním. Nad portálem je umístěno půlkruhově zaklenuté 

okno, které má stejnou velikost i profilaci jako okna na jižní straně. Na tomto okně se 

zachovaly články původního kamenného ostění. 

Východní štít lodi [16] je ozdoben pravoúhle se zalamujícími kvádry, které 

vystupují ze stěny. V ose štítu je výklenek, ve kterém stojí socha sv. Jakuba. Kolem 

výklenku je část vyzděna z lomového zdiva, část je obložena pravidelně tesanými kvádry. 

Apsida je stejně jako loď rozčleněna lizénami zakončenými obloučkovým vlysem. 

Nad obloučkovým vlysem je rovněž zubořez, ale pás oválných puklic zde není. V ose 

apsidy je malé okno, na kterém se dochovalo románské profilované ostění. Ostění okna se 

skládá ze tří kulatých prutů zvenčí a ze tří zevnitř, které jsou nasazeny na pravoúhlé 

ústupky. Otvor okna je pouze 25 cm široký. [17] 

Spodní část věže obíhá profilovaný sokl, stejně jako na ostatních částech kostela. 

Narozdíl od ostatních částí lodi ale není věž rozčleněna lizénami a obloučkovým vlysem. 

Zdobí ji pouze profilované nárožní lizény. Kvádry v horní části věže, i některé níže, mají 

jinou barvu než ostatní části. Světlejší kvádry jsou novější121 a kvádry červené barvy jsou 

původní. 

Ve spodní části jižní stěny je malé štěrbinové okénko osvětlující podvěží. V úrovni 

prvního patra je menší okno ve tvaru čtyřlistu. Výše je kulaté okénko osvětlující schody do 

vyšších pater věže. V horní části věže na úrovni třetího patra je půlkruhově zaklenuté větší 

okno. [18] 

                                                 
121 Ty byly vyměněny při rekonstrukci kostela v 70. letech minulého století. Tím se více budu zabývat 
v kapitole „Přestavby“. 
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První patro věže zpřístupňuje portál v severní zdi umístěný asi 4,2 m nad okolním 

terénem. [19] Tento portál umožňoval vstup do věže i na nedochovanou emporu. Portál je 

ukončený rovným břevnem, nad kterým je oblouk z klenáků. Jeho tympanon je hladký. 

Pod jeho nadpražím v ostění na pravé straně je vytesána vousatá hlava ve vysokém reliéfu. 

[20] Hlava má oválný tvar, nízké čelo, masité tváře, zdůrazněná oční víčka a ornamentálně 

utvářený vous i vlas. Portál, stejně jako hlavní portál do lodi, bylo možno zevnitř zajistit 

závorou, po které se dodnes dochovaly otvory. Portál zpřístupňuje nově vybudované 

dřevěné schodiště. V horní části severní stěny věže je okno shodné svým tvarem a velikostí 

s oknem na straně jižní a západní. 

Na východě je pouze jedno větší okno v horní části věže stejného tvaru jako okna 

na severu, jihu a západě, ale narozdíl od nich je o něco vyšší.  

V ose západní stěny věže je v přízemí jedno kulaté okénko osvětlující podvěží. O 

něco výše je okénko v úrovni prvního patra věže, které má vytrhané ostění. Výše je okénko 

obdélníkového tvaru. Nad ním je větší půlkruhově zaklenuté okno. Žádné okno na věži 

nemá profilované ostění. [21] 
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8.2 Interiér 

Loď je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi. [22] Klenba je ozdobena třemi 

štukovými lunetami. Vnitřní ostění větších oken nemá žádnou profilaci. Špaleta těchto 

oken se zařezává kolmo, bankál šikmo do zdiva. Ostění sdruženého okna v jižní stěně 

nemá rovněž profilaci. Jeho ostění je půlkruhově zaklenuto a do stěny se zařezává kolmo. 

Vítězným obloukem s dvěma ústupky se otvírá loď do apsidy sklenuté konchou. 

Koncha spočívá na římse postupující až na vítězný oblouk, který je třikrát pravoúhle 

odstupněn. V apsidě se zachovalo neporušené okno. Jeho vnitřní i vnější ostění se skládá 

ze tří prutů vložených do ústupků. [23] 

V západní části lodi se původně nacházela tribuna, která vyplňovala třetinu lodi.  

Po ní zůstaly na severní a jižní zdi jen přízední polopilíře, které nesly její čelní oblouky. 

Polopilíře jsou profilované, jejich profil se skládá z dříku, menšího oblounu, výžlabku a 

oblounu většího, krytého deskou. Na zdi se dochovaly zbytky klenebních čel kleneb 

tribuny. Na západní zdi se zachovaly římsové konzoly složené z desky a oblounu. Tribuna 

byla spojena půlkruhovou arkádou s prvním patrem věže. Tato arkáda je do výšky cca 1 

metru zazděna (patrně z bezpečnostních důvodů). [24] 

V interiéru lodi se dochovaly fragmenty nástěnných maleb. Většina stěn je však 

obnažena. Okenní špalety, klenební pasy a plastické rozety jsou olemovány černým 

páskem, ve kterém jsou motivy vinné révy, jablek a bílých květů a na pozadí jsou 

vavřínové listy. Další fragmenty maleb se dochovaly na severní stěně, nad presbytářem a 

v místech původní empory. Ostatní stěny jsou bez výzdoby. Tam, kde je dochována 

omítka, byly stěny pouze líčeny vápnem. 

Přízemí věže se otvírá obloukem do chrámové lodi. Podvěží obsahuje prostor 

zaklenutý dvěma poli křížové klenby. Tato dvě pole odděluje klenutý pas, nesený 

římsovými konzolami složenými z desky a oblounu. Chrámové podvěží je osvětlováno 

dvěma okny. První, v severní stěně, je půlkruhově zaklenuté, jednoduché, bez profilace. 

Druhé okno v ose západní stěny je kulaté, rovněž bez profilace. 

První patro věže dnes zpřístupňuje jedině portál v severní obvodové zdi. Portál 

otvíral dvě klenuté věžní prostory. Portálem nejdříve vejdeme do prostory první. Ta je 

zaklenuta valenou klenbou a arkádou se otvírá do lodi. Z této prostory můžeme půlkruhově 

zaklenutým portálem vejít do prostory druhé. Tato čtvercová místnost má plochu 4 m2 a je 

osvětlována jedním malým oknem s půlkruhovým záklenkem v západní zdi. Je zaklenuta 

křížovou klenbou. Zde je v síle severní zdi malý obdélný otvor (o rozměrech 120 x 70 x 85 

cm). [25] K čemu tento otvor sloužil, není úplně jasné. Literatura se v tom neshoduje.     
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Ve starší literatuře (první o tom psal Grueber122, na něho odkazuje Neuwirth123 a 

Lehner124), ale i v literatuře o něco novější (např. Merhautová125) se můžeme dočíst, že zde 

byl komín v síle zdi, který dosahoval až ke střeše. Mencl126 zastává názor, že do druhé 

místnosti se ukládaly cennější věci a proto otvor ve zdi sloužil jako skrýš. Tento názor 

rovněž zastává Dittrich, který píše: místnost má „v síle severní stěny skrýš, uzavíratelnou 

jedním z kvádrů. Nejednalo se tedy o krb, jak jsme četli u některých autorů.“127 Otvoru ve 

zdi ale chybí komín, o kterém se zmiňovali někteří autoři a nejsou zde žádné stopy po 

okouření. Nedá se ale vyloučit, že byl komín druhotně zazděn. 

Z první místnosti vede malý půlkruhově zaklenutý portál se žlábkem uprostřed 

prahu na schodiště stoupající v síle zdi vzhůru do svrchního patra věže. [26] V ostění 

portálku se zachovaly otvory pro závoru, kterou se dalo svrchní patro věže uzavřít. 

Schodiště je zaklenuto valenou klenbou. Je osvětleno jedním okénkem ve tvaru čtyřlistu 

[27] a jedním kulatým okénkem. Schodiště se v jihozápadním nároží věže lomí. Ústí do 

jedné větší místnosti ve druhém patře věže. Z této prostory vede půlkruhově zaklenutý 

portál do krovu lodi. Ten nebyl nejspíš v románské době průchozí.128 Tomu by napovídal 

zbytek kůlu (pravděpodobně ohořelého), který je vsazen v ose záklenku portálu. [28] 

V této prostoře se zachoval půlkruhový vynášecí klenutý pas. [29] Radová a Škabrada129 

uvádí, že právě v této části byla založena východní stěna věže. 

Z druhého patra věže se dostaneme po dřevěném schodišti do patra třetího. Jeho 

podlaha je dřevěná. V tomto patře se nachází dřevěná konstrukce se dvěma zvony. Vnitřní 

stěny této části věže nejsou tvořeny kvádrovým zdivem, je zde jen zdivo lomové spojované 

maltou. Osvětlují ji čtyři velká půlkruhově zaklenutá jednoduchá okna bez jakékoliv 

profilace. Okno na východní straně je o něco vyšší než okna zbývající. Z této části je 

průhledem vidět do krovu věže. 

                                                 
122 GRUEBER 1871. 
123 NEUWIRTH 1888. 
124 LEHNER 1905. 
125 MERHAUTOVÁ 1971. 
126 MENCL 1965.  
127 DITTRICH 1983, 153. 
128 RADOVÁ 1977. 
129 RADOVÁ-ŠTIKOVÁ/ŠKABRADA 1976. 
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8.3 Okolí kostela 

Kostel stojí na mírně vyvýšeném návrší uprostřed obce. Stojí v široké, v celku 

ploché poloze, která postrádá výraznější členění. Ta se sklání se k severu a severovýchodu, 

k rybníku a potoku vzdálenému asi 70 m. Ze severu a západu kolem kostela vede cesta. Za 

cestou na západní straně se nachází zeď místního zemědělského statku. Mezi hlavní silnicí 

vedoucí od severovýchodu na severozápad a kostelem stojí budova. 

Starší literatura130 se zmiňuje o příkopu, který byl viditelný v okolí kostela a o 

kruhovém valu odstraněném údajně v roce 1816–1920 při stavbě silnice Žatec–Lubenec. 

Příkop byl v mladší době zasypán. V roce 2003 se při archeologické dokumentaci výkopů 

pro inženýrské sítě u kostela podařilo zachytit mohutný příkop, který odpovídá údajům o 

opevnění vrouteckého chrámu. Tato fortifikace uzavírala areál kolem kostela. Směrem 

k severu byl příkop od kostela odsazen zhruba 18 metrů, směrem k jihu 10 metrů. Jeho 

rozměry jsou značné, šířka dosahovala takřka 13 metrů a hloubka překračovala 3 metry. 

Stáří příkopu je nejasné. Mohl vzniknout v pozdějším středověku jako součást opevnění 

kostela.131 

V roce 1973 byl v okolí kostela proveden archeologický průzkum.132 Podnětem 

k archeologickému průzkumu byla již zmiňovaná obnova kostela. Podle vchodu do věže a 

na bývalou tribunu v prvním patře severní stěny věže kostela bylo předpokládáno, že by se 

zaniklé šlechtické sídlo mohlo nacházet severně nebo severozápadně od kostela. 

Archeologické sondy na sever a severozápad od kostela se tedy pokoušely zjistit relikty 

tohoto šlechtického sídla. Jádro předpokládaného sídla tvořil čtyřboký objekt (objekt č. 1). 

[30] Jeho východní stěna dosahovala délky 10 m. Půdorys celého objektu se však 

nepodařilo zjistit, protože jeho západní část byla narušena pozdější ohradní zdí dvora. 

Zdivo bylo vybudováno z opracovaných kamenů bez použití malty. Rozdíly v osové 

orientaci objektu a kostela mohly vyplynout z terénní situace a z nároků komunikačních, 

mohla je poznamenat i časová následnost.133 To se bohužel nedá přesně zjistit, protože 

Hejnův archeologický průzkum neprobíhal stratigraficky. Sídlo leželo v blízkém kontaktu 

s kostelem, ve vzdálenosti asi 4 m. Na obou bočních stranách, severní a jižní, bylo možno 

sledovat obvodové zdivo do vzdálenosti maximálně 6 metrů. Zdivo bylo vybudováno 

z opracovaných kamenů bez použití malty.134 

                                                 
130 LEHNER 1905. 
131 KLÁPŠTĚ 2005. 
132 HEJNA 1975. 
133 KLÁPŠTĚ 2005. 
134 HEJNA 1976. 
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Nevíme ale nic o hospodářském zázemí a uniká nám i představa o předpokládaném 

ohrazení lokality. To mohlo být jednoduché, nezanechávající terénní stopy. Dobu založení 

tohoto objektu Hejna pokládá shodně s kostelem – do první třetiny 13. století.135 Závěr 

archeologického průzkumu je následovný: Zjištěný objekt je tedy dokladem obytné stavby 

sídla, založené v průběhu první poloviny 13. století. Objekt spolu s kostelem vytvářel celek 

venkovského dvorce na nevelkém, vymezeném a pravděpodobně opevněném areálu.136 

Nelze to však jednoznačně určit, protože Hejnův archeologický průzkum neprobíhal 

stratigraficky. Nemáme tedy žádné spolehlivě datované komplexy vrstev, které by časově 

vymezily vznik základového zdiva kostela i zaniklého sídla. Objekt zanikl pravděpodobně 

požárem v době kolem poloviny, spíš v průběhu první poloviny 15. století.137 

Archeologický průzkum zde nalezl keramiku ze 13. století doprovázenou jen 

nepočetnými mladšími zlomky. Blíže zlomky keramiky Hejna nedatuje. 

Sonda v ose apsidy ovšem odkryla částečně narušený hrob s relikty dřeva a 

s esovitou záušnicí z bronzu.138 Tato sonda ukázala důkladné kostelní základy, obnažila 

totiž blok základového zdiva vysoký 225 cm. 

O počátku pohřbívání při kostele sv. Jakuba neposkytla posuzovaná část výzkumu 

žádné poznatky. Každopádně ale existenci pohřebiště archeologický průzkum potvrdil. 

Pohřbívalo se zde do první třetiny 18. století. 

                                                 
135 HEJNA 1976. 
136 HEJNA 1975. 
137 HEJNA 1975. 
138 Petr Sommer píše, že esovitá záušnice se objevuje tam, kde dochází k první etapě christianizace 
společnosti. SOMMER 2001. 
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9 Původní podoba kostela 

Kostel během doby své existence nezměnil výrazně svou podobu. Kostel nepodlehl 

barokizaci jako řada jiných kostelů. To bylo způsobeno tím, že byl ve Vroutku na počátku 

18. století postaven nový kostel. Kostel svatého Jakuba Většího nebyl zbourán jen díky 

tomu, že měl věž se zvonem, kterou nový kostel sv. Jana Křtitele neměl. Původní podoba 

kostela ale byla v několika detailech jiná. 

Věž kostela byla o něco vyšší a byla zastřešena jednoduchou jehlancovou 

střechou.139 Podle Merhautové byla původně v nejvyšším patře věže sdružená okna.140 

Grueber uvádí, že na věži byly lizény a obloučkový vlys jako na ostatních částech 

kostela.141 O tom se zmiňuje i Lehner, který uvádí, že věž nese stopy otlučených lizén. 

Píše, že věž byla oživena lizénami, které jsou nyní již otlučené.142 Původní nárožní lizény 

se totiž na východní straně dochovaly do značné výše. K tomuto názoru se kloní i M. 

Radová-Štiková, která to zdůvodňuje přítomností těchto bočních lizén, které můžeme vidět 

dodnes.143 Na nadpraží portálu do věže byla na levé straně pravděpodobně umístěna 

podobná hlava jako naproti, z té se ale nic nedochovalo.144 

Grueber uvádí, že věž nebyla zamýšlena v původním plánu, ale byla připojena 

během stavby.145 Tomuto předpokladu by odpovídalo i to, že ve výšce druhého patra věže 

je zřetelná spára mezi východní stěnou věže a západní stěnou lodi. Jak už jsem popisovala 

výše, Radová se Škabradou píší, že východní stěna věže byla založena až ve 

dvanáctimetrové výšce na půlkruhovém vynášecím pasu.146 

Okna v lodi byla menší a měla profilované ostění stejně jako okno v apsidě.147 

Podobu portálu dnes neznáme. Sedlová střecha, která uzavírala loď, byla o něco níže, 

chyběla jí nadezdívka s pásem puklic. Na apsidě se až do rekonstrukce kostela v minulém 

století dochovala původní krytina z pískovcových desek.148 

                                                 
139 BENEŠ 1993. 
140 MERHAUTOVÁ 1971. 
141 GRUEBER 1871. 
142 LEHNER 1905. 
143 RADOVÁ-ŠTIKOVÁ 1993. 
144 LÍBAL 1949. 
145 GRUEBER 1871. 
146 RADOVÁ-ŠTIKOVÁ/ŠKABRADA 1976. 
147  BENEŠ 1993. 
148 LÍBAL 1949. 
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Východní štít lodi měl také jinou podobu než dnes. J. Varhaník uvedl ve svém 

článku jeho rekonstrukci.149 [31] Podle něho byl ozdoben obloučkovým vlysem, který 

schodovitě opisoval sklon střechy. V horní části štítu byl kulatý okulus, který je patrný 

ještě na fotografiích z doby před rekonstrukcí kostela v 70. letech minulého století. [32] 

Výraznější změny nastaly uvnitř kostela. V západní části lodi se původně nacházela 

tribuna, která vyplňovala celou třetinu lodi. Byla nesena polygonálními sloupky a třemi 

arkádami.150 Po ní zůstaly na severní a jižní zdi jen přízední polopilíře, které nesly její 

čelní oblouky. Střední pole tribuny bylo téměř čtvercového tvaru, krajní dvě pole byla 

obdélníková.151 [33] Tribuna byla spojena půlkruhovou arkádou s prvním patrem věže. 

Osvětlovalo jí sdružené okno v jižní stěně lodi. Přesnou podobu sloupku sdruženého okna, 

který byl dodělán při rekonstrukci, dnes neznáme. Strop lodi byl pravděpodobně po celé 

své délce plochostropý,152 z dřevěných trámů. O tom, jestli byla loď vymalována či ne, 

nemáme zprávy. Restaurátorská zpráva153 jen uvádí, že kolem roku 1600 byly 

přemalovány a odstraněny starší výmalby. 

                                                 
149 NOLL/VARHANÍK 1993. 
150 MERHAUTOVÁ 1971. 
151 MENCL 1965. 
152 LÍBAL 1949. 
153 ŠVUGER 2003. 
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10 Přestavby 

Kostel se v průběhu své existence dočkal několika přestaveb a rekonstrukcí. 

Nejvýraznější z nich je oprava kostela na konci 16. století. Beneš se domnívá, že kostel 

zůstal od přepadení v roce 1441 Žateckými až do roku 1593 v ruinách. Poté byl opraven 

Václavem Hrobčickým z Hrobčic, který kostel v té době vlastnil.154 

Druhá významná rekonstrukce proběhla ve 20. století. Konkrétně od 50. do 80. let. 

Kostel byl po celé 19. století využíván k hospodářským účelům, takže byl ve velmi 

špatném stavu. 

 

 

10.1 Přestavby na konci 16. století 

V roce 1593 provedl Václav Hrobčický z Hrobčic rozsáhlou opravu kostela.155 

V této době byla nově zaklenuta a nově zastřešena loď kostela. Stěny lodi byly 

přemalovány. Tehdy došlo k poškození, ale zřejmě i k úmyslnému odstranění starší 

výmalby.156 V západní části lodi byla postavena cihlová hrobka rodu Hrobčických.157 Po ní 

zbyly na jižní stěně lodi viditelné zbytky cihel v náběhu klenby. 

Pravděpodobně tehdy vznikla i nadezdívka nad římsou lodi kostela. Nadezdívka je 

důsledkem zdvihnutí sedlové střechy nad lodí tak, že překryla původně přečnívající štíty. 

Vzniklá mezera mezi okapem a románskou římsou byla uzavřena nadezděním. Původní 

přečnívání románského štítu oproti střeše umožňovaly tvarované kamenné konzoly na 

nárožích, které vynášely nad hřeben střechy přečnívající část štítového zdiva. Ty byly 

odstraněny při rekonstrukci ve 20. století.158 Do nadezdívky lodi byl zřejmě v této době 

osazen jeden oválný architektonický článek – „puklice“. Ten se skládal ze dvou stejných 

dílů. Jeden z těchto dílů byl osazen i ve spodní části východního štítu lodi. Poloha puklice, 

o které píše Lehner jako o původní, byla ale zjevně sekundární.159 

                                                 
154 BENEŠ 1994. 
155 To dokládá nápis na stěně kostela, který byl ještě v roce 1905 viditelný: „Anno a nativitate Dei nostri Jesu 
Christi viri Dei Hominis que 1593 templum hoc renovatum et completum est, im pensis generosi et 
Stommate clari D. Wladislai Hrobcziczky de Hrobczicz ... Pietipsech, Wrautek et Schmikus idque ad laudem 
et celebrationem nominis divini, nec non legitimum Sacramentorum usum, juxta norman et regulam in verbo 
Dei comprehensari...Deus optimus Max salvet istum D.Wladislam et totam Familiam Nobiliam a Hrobczicz 
die incolumen conservare, suaque gratia hiet in futuro per Christum aeterna felicitate ornare dignitur.“ Tento 
latinská nápis byl na evangelijní straně, na epištolní straně byl stejný nápis český. LEHNER 1905. 
156 ŠVUGER 2003. 
157 To dotvrzuje archeologický průzkum. 
158 RADOVÁ-ŠTIKOVÁ 1993. 
159 Na to, že poloha tohoto článku není původní, upozornil Dobroslav Líbal. LÍBAL 1949. 
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Východní štít lodi byl přezděn z lomového zdiva, protože zdivo bylo poškozené. 

Tím ztratil štít plastickou obloučkovou výzdobu lemující stoupavě jeho šikmé strany. V 

úrovni římsy se zachoval poškozený architektonický článek podobný polovině Lehnerem 

rekonstruované „puklice“. Pravděpodobně to však byl fragment jednoho obloučku. [34] 

Z originálního obkladu se dochovalo pouze severovýchodní nároží s profilovaným blokem 

patky štítu a zalomenou římsou.160 

Okna na jižní straně lodi byla rozšířena na úkor románské profilace a směrem dolů 

a prodloužena o 2/3 své původní výšky.161 Uvnitř kostela byla nová úprava oken dána 

hladce omítnutými špaletami, zvenčí byl profil jediného ponechaného prutu původní 

profilace v bílém kameni prodloužen o něco méně výrazným vtesáním do červeného 

kvádrového zdiva. Tato úprava ovšem nerespektovala původní rozvržení bílých 

architektonických článků a červeného vyplnění ploch.162 

Horní část věže byla přezděna z lomového zdiva, o něco snížena a nově zastřešena. 

[35] Nová okna ve věži na úrovni zvonice byla provedena jako jednoduchá s půlkruhovým 

završením namísto původních sdružených románských oken.163 Podobné okno vzniklo i na 

východní straně věže. Bylo však o něco vyšší než okna na ostatních stranách. Ještě před 

opravami věže v roce 1983 byly ve východní části, podle článku Nolla a Varhaníka,164 

fragmenty ostění románského okna. Fragment původního okna se ale dodnes nedochoval. 

Na východní straně věže se dochoval původní kvádrový obklad téměř do výšky 

hlavní římsy. Ostění okna v prvním patře věže na západní straně bylo vytrháno (to zůstalo 

dodnes). [36] 

                                                 
160 NOLL/VARHANÍK 1993. 
161 DITTRICH 1983. 
162 HEROUT 1993. 
163 To, že okna byla sdružená, uvádí Anežka Merhautová. MERHAUTOVÁ 1971. 
164 NOLL/VARHANÍK 1993. 
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10.2 Situace v 18. a 19. století 

V roce 1787 byl kostel profanován a veškerý liturgický inventář byl z interiéru 

vyklizen.165 Od roku 1800 začal zrušený kostel využívat sousední velkostatek jako 

skladiště, stodolu, sýpku nebo sušárnu. V této době byla pravděpodobně stržena empora. 

Malé sdružené románské okno se sloupkem v jižní stěně bylo zvětšeno vybouráním 

sloupku a kvádrového zdiva parapetu. Po této úpravě sloužilo jako další vstup do prostoru 

kostela.166 To dokládá dvojice druhotně zřízených kapes pro dřevěné konzoly a menší 

kapsa pro uchycení zábradlí. Tento otvor byl později zazděn cihlovou mříží. V jižní části 

apsidy a v jižní stěně kostelní lodi byly probourány otvory. Levý otvor v lodi byl zazděn 

cihlovou mříží a pravý byl později vyzděn z lomového zdiva. Podlaha v interiéru kostela 

byla vytrhána. V této době byl pravděpodobně poničen i portál v severní stěně kostela. 

Stejnou cihlovou mříží, jako původně sdružené okénko na jižní straně lodi, byla opatřena i 

okna lodi zbavená na konci 16. století profilace s výjimkou vnějšího prutu ostění. [37] 

Okna byla zvětšena snížením parapetů. Vnější špaleta kruhového okénka v podvěží na 

západní straně byla zazděna. 

Severní portál byl silně porušen. Západní (pravý) polygonální prut ostění byl zcela 

otesán. Za Lehnera zde byly znatelné hlavice a  90. letech 20. století zde ještě byly 

beztvaré kusy světlého kamene a v roce 1957 byly fragmenty hlavic úplně vytrhány.167 

Hlavice byly pravděpodobně vytesány z opuky, která se na stavbě jinak neuplatňovala. 

Trojúhelníková jizva po zmizelé stříšce nad archivoltou byla zazděna a hrubě omítnuta. 

Cihlové mříže byly odstraněny po roce 1953. Po roce 1945 byl kostel poskytnut pro 

liturgické účely pravoslavné církvi. V lodi byl umístěn ikonostas. 

                                                 
165 BENEŠ 1994. 
166 BENEŠ 1994. 
167 Lehner píše: „Zachovala se dosud neporušeně levá strana do výšky hlavic, jejichž tvar uražené stopy na 

zdi dosud zřetelně ukazují, kdežto stranice pravá kromě trnožní části vesměs již zmizela.“ LEHNER 1905. 
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10.3 Rekonstrukce kostela v 50. – 80. letech 20. století 

V roce 1955 se začalo uvažovat o opravě kostela. Opravy kostela začaly v roce 

1957. V letech 1959–1960 vedl projekt opravy kostela architekt Kozák. Byla nově 

provedena střecha lodi včetně krovu a nové schodiště vedoucí do věže. Vyhnilá dřevěná 

barokní římsa lodi byla vyměněna za cihelnou. Sdružené okno bylo ponecháno beze 

změny, byla pouze opatřena středním sloupkem z cihlového zdiva, protože v roce 1960 

byly práce přerušeny. [38] V roce 1962 byly vyrobeny a osazeny veškeré otvorové prvky a 

byla doplněna podlaha v interiéru. Poté následovala desetiletí přestávka, kdy se žádné 

opravy na kostele neprováděly.168 

V roce 1971 se pokoušel P. Václav Vávra o shromáždění dokumentace (podle F. J. 

Lehnera169) k rekonstrukci portálu. Bylo však konstatováno, že dokumentace není 

dostatečná. V roce 1972 byla zadána studie, kterou začal zpracovávat Ing. arch. Jiří Voves. 

Postup koncipoval odlišně od předchozího projektu architekta Kozáka. Usiloval o doplnění 

některých chybějících částí v původní podobě. Podle jeho projektu byla zhotovena římsa 

„v románském stylu“ na vnějších stěnách lodi.170 

V roce 1976 převzala projekt Ing. arch. Zdeňka Nováková a arch. B.Schütznerová. 

Ty navázaly na studii J.Vovsa. V interiéru chtěly doplnit emporu a byl udělán návrh na 

rekonstrukci portálu podle F.J.Lehnera. Bylo ale konstatováno, že materiály pro jeho 

rekonstrukci jsou nedostatečné, proto se k těmto doplňkům nepřistoupilo. Byl také 

zbudován sloupek sdruženého okna na jižní straně kostela.171 Jaroslav Herout komentuje 

rekonstrukci oken takto: „Jeho nová „puristická“ obnova vložila tvrdě působící sloupek 

s hlavicí a sedlem a doplnila – avšak bílými kvádry a pouze na polovinu síly zdiva – 

vybouraný parapet. Uvnitř tak pod původním románským lichoběžníkovým záklenkem 

zůstává ponechána plná výška renesanční špalety, ještě plentované cihlami tam, kde po 

odstranění kvádříků vznikaly v líci ústupky.“172 V roce 1976 byla na jižní stěně osazena 

římsa včetně vlysu s „puklicemi“. Ty ovšem projekt neobsahoval a nedochoval se žádný 

doklad o tom, kdo o jejich realizaci rozhodl nebo kdo ji alespoň doporučil.173 

                                                 
168 NOLL/VARHANÍK 1993. 
169 LEHNER 1905. 
170 NOLL/VARHANÍK 1993. 
171 NOLL/VARHANÍK 1993. 
172 HEROUT 1993, 145. 
173 NOLL/VARHANÍK 1993. 
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V roce 1977 se pokračovalo na severní straně. Dále byly vyměněny ty díly 

kvádrového obkladu a profilovaného soklu, kde to bylo pro úplné zchátrání nutné. V žádné 

projektové dokumentaci však tyto zásahy nejsou dokumentovány. Vzhledem k tomu, že 

východní štít byl také v havarijním stavu, bylo rozhodnuto o jeho rámování kvádrovým 

stupňovitým obkladem, který má profil odvozený od hlavní římsy lodi. Projekt nezahrnuje 

niku se sochou ani kruhový větrací otvor ve vrcholu štítu. Štít byl dokončen v roce 1980. 

Projekt Ing. arch. Zdeňky Novákové a arch. B.Schütznerové neobsahoval zaměření 

původního stavu ani fotografickou dokumenty. Nevyznačuje ani nové konstrukce.174 

V letech 1977–1978 začaly kamenické práce na doplnění portálu. Vzhledem 

k nutnosti dokončení střechy a východního štítu byly přerušeny. V roce 1981 bylo 

upozorněno na potřísnění říms, zdí a trnože impregnačním nátěrem použitým na šindelové 

střešní krytině. Impregnační nátěr byl tedy odstraněn ocelovými kartáči nebo osekáním, 

čímž zdivo velmi utrpělo.175 

V roce 1983 byla západní stěna věže shledána v havarijním stavu. Nebyla však 

provedena žádná petrografická expertiza. Byla požadována výměna horní části západní a 

severní stěny věže. Ve velkém rozsahu byla prováděna výměna obkladu na spodní části 

obou podélných stran věže. Horní část věže byla opatřena obkladem, ačkoliv nebyl navržen 

v žádném projektu. Podoba korunní římsy věže byla odvozena od římsy lodi. V roce 1989 

měla být provedena špaleta okna na věži.176 

J.Noll a J.Varhaník se staví k rekonstrukci kostela kriticky. Píší, že z průběhu 

obnovy je patrné, že projektanti ani pracovníci památkové péče nepoužili ke své práci 

všechny dostupné informace. Opominuta zůstala rekonstrukce B.Gruebera, která přes 

určité nepřesnosti poukazovala na původní vztah římsy a zastřešení lodi. Pokud by podle 

Nolla a Varhaníka byla Gruebrova rekonstrukce vzána v potaz, vedlo by to k pochopení 

stavebního vývoje těchto částí stavby177. K obnově kostela nebyl udělán žádný stavebně-

historický průzkum. Nebyl ani brán zřetel na zaměření kostela z roku 1950.178 Portál 

naštěstí doplněn nikdy nebyl. 

                                                 
174 NOLL/VARHANÍK 1993. 
175 NOLL/VARHANÍK 1993. 
176 NOLL/VARHANÍK 1993. 
177 NOLL/VARHANÍK 1993. 
178 Toto zaměření provedli: Martínek, Čížek, Jarník a je uloženo ve sbírce plánové a grafické dokumentace na 
Ústředním pracovišti NPÚ v Praze. 
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Oválná puklice, podle které byl celý pás puklic rekonstruován, byla složena ze dvou 

shodných dílů. [39] Jejím středem po kratší ose oválu probíhala dělící spáry. Profil puklice 

je shodný s profilací lizén a obloučkového vlysu. Půloválná polovina puklice je shodná 

nejen profilací, ale i tvarem zaobleným spodním částem obloučkového vlysu. Vzhledem 

k tomu, že byla polovina této puklice nalezena na východním štítu lodi, J.Noll179 na svém 

nákresu rekonstruoval původní podobu východního štítu. Podle něho stoupal štít pod 

úhlem asi 45o, což byl sklon původních štítů. Profil vlysu navazoval na zalomenou římsu, 

která je pokračováním lizén na východním průčelí lodi, a jeho první oblouček byl na druhé 

straně podpírán konzolkou ve tvaru poloviny „puklice“osazené a až do obnovy kostela 

zachované ve zdivu východního štítu lodi180. Zachování složené „puklice“ na jižní straně 

lodi bylo novotvarem z konce 16. století. Nové puklice jsou provedeny z jednoho kusu 

kamene. Výměna kvádrového obkladu není podložena žádnou kresebnou dokumentací. 

Bezdůvodně bylo kvádrovým obkladem opatřeno lomové zdivo horní části věže, ačkoliv to 

nebylo projektováno.181 

Při rekonstrukci bylo vyměněno velké množství kvádrů na lodi i na věži. Nové 

kvádry byly ale z jiného materiálu (božanovského pískovce) než kvádry původní. Podle 

projektu měly být tónovány do červené barvy. K tónování ale již nedošlo, takže je na první 

pohled vidět, které kvádry jsou původní a které ne. Před rekonstrukcí měl být podle 

Zavřela na základě petrografického posouzení celé stavby vytipován vhodnější materiál na 

výměnu stavebních dílů poškozených erozí.182 

                                                 
179 NOLL/VARHANÍK 1993. 
180 NOLL/VARHANÍK 1993. 
181 NOLL/VARHANÍK 1993. 
182 ZAVŘEL 1993. 
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11 Analogie 

Kostel ve Vroutku je řazen literaturou do skupiny s dalšími pozdně románskými 

kostely v severních a severozápadních Čechách. Někteří autoři tuto skupinu označují jako 

„severočeskou“, někdo jako „vineckou“. Každý autor ale do skupiny zahrnuje jiné kostely. 

Bernhard Grueber zahrnuje do „severočeské skupiny“ kostely v Potvorově, 

Vroutku, Vinci [40], Libčevsi a Ostrově. Vroutecký kostel spojuje nejvíce s kostelem 

potvorovským.183 Joseph Neuwirth považuje kostely za stavby přechodní a řadí k nim ještě 

další.  Upozorňuje, že se plastickou výpravou podobají některým německým patrovým 

kaplím, jejichž první patro bylo přístupné z obytných místností dvorce, podobně jako 

v Chebu nebo v Landsbergu. Neuwirth se domnívá, že kostel ve Vroutku nechali postavit 

zderazští křižovníci potom, co Vroutek v roce 1227 získali.184 

Vojtěch Birnbaum spojil kostely Vroutek, Potvorov, Vinec, Libčeves a pojmenoval 

je jako severočeskou skupinu kostelů. Vidí v nich dílo jednoho architekta či jedné huti. 

Uvádí, že na tuto skupinu působil silný saský vliv.185 

Václav Mencl zasadil skupinu kostelů do tvořivé činnosti prostředí alsasko-

rýnského. Tento sloh se vyvinul ve druhé polovině 12. století jako místní sloh alsaský a 

velkých dómů porýnských (např. Rosheim, východní chór dómu ve Wormsu, kolínské 

stavby atd.). Z Porýní se dostává do Čech přímo s porýnskou hutí, která pracuje kolem 

roku 1220 na premonstrátském kostele v Doksanech. Mencl klade kostely do období mezi 

léty 1230 a 1240, protože jako rozhodující vidí dostavbu dómu v Bamberku (konkrétně 

východní chór, který vznikl v první třetině 13. století).186 

Dobroslav Líbal k této skupině přiřadil ještě kostel v Údlicích a Kostomlatech pod 

Milešovkou a označil ji jako skupinu vineckou. Narozdíl od Birnbauma ale uvádí, že 

kostely nejsou dílem jednoho stavitele popřípadě jedné huti. Vliv na tuto skupinu kostelů 

mělo jihoněmecké dekorativní umění (jsou členy skupiny románských staveb v Badensku, 

Württenbersku, Bavorsku a Podunají). Nejblíže nám vznikl v první třetině 13. století 

východní chór dómu v Bamberku. Huť bamberského dómu však nebyla jediným zdrojem 

všech výtvarných myšlenek skupiny. Pro plastické členění zdí kostelů jsou pro Líbala 

zdrojem stavby alsaské (Rosheim), které se v průběhu prvního desetiletí 13. století rozšířily 

přes jihozápadní Německo do střední Evropy. Souvislé obloučky, které vidíme u kostelů 

v Potvorově, Libčevsi a Vroutku, známe především z Alsaska a Saska. Okna kostelů jsou 

                                                 
183 GRUEBER 1971. 
184 NEUWIRTH 1888. 
185 BIRNBAUM 1931. 
186 MENCL 1939. 



 41 

svou profilací nejblíže oknům východního chóru v Bamberku. Kořeny jsou však v Horním 

Porýní a v Alsasku. S tím se shoduje rovněž Václav Mencl.187 S kostelem ve Vroutku 

nejtěsněji souvisí kostel v Kostomlatech. V západní věži kostela ve Vroutku, stejně jako 

věž kostela v Libčevsi, vidí Líbal odkaz domácí tradice západních věží. Vznik skupiny 

klade do čtvrtého a pátého desetiletí 13. století, po dokončení východních částí dómu 

v Bambergu, po vzniku západního chóru ve Wormsu a jihoněmeckých staveb z první 

třetiny 13. století. Kostel ve Vroutku považuje Líbal jako stylově nejstarší. Podobu staveb 

považuje za působení cisterciáckého řádu (Osek, Plasy a Hradiště), čímž vysvětluje vznik 

skupiny.188 

Merhautová skupinu kostelů označila jako skupina severozápadních Čech. Tuto 

skupinu podle ní charakterizuje bohaté a výrazné členění vnějších a někdy i vnitřních stěn 

a bohatství ornamentálních motivů, oživujících jednotlivé části nebo články stavby. 

Předpokládá, že v okolí kostelů pracovala huť vyznačující se podobnými znaky, jejíž 

přímou prací nebo podněty je možné vysvětlit společné znaky kostelů. Tato huť působila u 

trojlodního kostela sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu. Tato huť měla těsné vazby na 

Bamberg.189 Jednotlivé stavby však prostorovou kompozicí navazují spíše na domácí 

tradici. Merhautová píše, že příslušník chebské hutě se na drobných stavbách uplatnil jako 

vedoucí stavitel, nebo mohl stavbu navrhnout. Drobné kostely považuje za práci domácích 

odchovanců chebské hutě. Uvádí, že se zde objevují ojedinělé podobnosti v detailech 

s oseckou stavbou, ale cisterciáckou huť vylučuje.190 

Dobroslav Líbal se ve své recenzi na Raně středověkou architekturu staví proti 

Merhautové. Podle něho Merhautová přehlíží domácí tvorbu, reprezentovanou stavbou 

kladrubskou (v severozápadních Čechách) a stavbou oseckou (v Čechách severních). Líbal 

píše, že chebské práce nemají k vesnickým kostelům žádný vztah.191 

                                                 
187 MENCL 1960a. 
188 LÍBAL 1949. 
189 Marhautová vidí vazbu na Bamberg tak, že stavitel chebského kostela získal orientaci na Bamberg přímo 
v tomto prostředí nebo jeho širším okruhu a navrhl stavbu (kostela sv. Mikuláše a Alžběty). Na jejím vzniku 
se ale podíleli kameníci z domácího prostředí, mezi nimiž byli i ti, co dříve pracovali na falci. 
MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ 1959. 
190 MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ 1959. 
191 LÍBAL 1974. 
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Václav Menclpíše, že se u nás kolem roku 1220 začal objevovat typ okna, který měl 

vložený oblý prut do ostění. Tohoto typu oken se u nás užívalo po celou první polovinu 13. 

století. Zavedly ho k nám huti pracující v severozápadních Čechách, orientované 

vysloveně alsasky a dotčené vlivy z Bamberka. Tento typ po roce 1220 vytlačil starší typ 

okna s prostou šikmou špaletou. Taková okna nalezneme v letech 1120–1240 ve Vinci, 

v Potvorově, ve Vroutku, v Libčevsi, v Údlicích a v Kostomlatech pod Milešovkou, tedy 

tam, kde pracovali mistři školení na předlohách alsaských a bamberských. Ve skupině 

pozdně románských kostelů severozápadních Čech se vytváří také nový tvar okna 

sdruženého.192 V letech 1220–1240 se rozvíjí v severozápadních Čechách bohatý portálový 

typ. Jeho jednotlivé varianty se blíží k pojetí alsaskému i bamberskému. Všem našim 

severočeským i saským tympanonům chybí vlastní dveřní nadpraží, to je vodorovný 

trámec architrávu, na němž by spočívala deska tympanonu; na místo toho opírá se svými 

spodními rohy přímo o římsu ostění. Tak je tomu i ve Vroutku. K portálu ve Vroutku se 

přidává další sloupek, představený tak, aby se portál prohloubil.193 

Nejnověji se zabýval Tomáš Dittrich skupinou pozdně románských kostelů 

stavěných cisterciáky. Dittrich zde zastává názor, že kostely souvisely s cisterciáky. 

Dokládá to na několika analogiích (většinou detailů, např. lizény, portály, sloupky, ostění 

oken). Dittrich se domnívá, že klášterní stavitelé budovali soukromé kostely pro světské i 

církevní feudály. Typickým cisterciáckým článkem je podle něho zešikmení v přecházení 

soklu v lizény, které můžeme vidět mj. i ve Vroutku. Dittrich opakuje Neuwirthovu 

domněnku, že kostel ve Vroutku nechali postavit zderazští křižovníci, kteří najali stavitele 

od plasského kláštera.194 

                                                 
192 MENCL 1960a,  
193 MENCL 1960b. 
194 DITTRICH 1983. 
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11.1 Shrnutí 

Skupina kostelů, do které patří i kostel ve Vroutku, je charakteristická pročleněním 

svých stěn bohatě profilovanou trnoží, profilovanými lizénami a obloučkovým vlysem, 

rovněž profilovaným, obvykle vlnkovitého tvaru. Nad obloučkovým vlysem se obvykle 

táhne zubořez a římsa. Zuby se zde vyskytují masivní a ostré, ale nechybí ani ploché. 

Objevuje se zde rovněž profilovaná trnož. Uvedené články jsou značně masivní, takže tvoří 

samostatnou vrstvu položenou na vlastní stěnu kostela, proto působí velmi plasticky. 

Okna kostelů nemají prostší, šikmé špalety, jak tomu bylo dříve, ale jejich ostění je 

profilováno oblounem vloženým do pravoúhlého ostění okenního otvoru. Vytváří se i nový 

tvar okna sdruženého.   

Slohová východiska k nám přicházejí především z Bamberka (východního chóru) 

[41] a z oblasti Alsaska. Merhautová považuje kostely za práci domácích stavitelů, kteří 

vzešli z chebské hutě. Ta byla rovněž ve vazbě na Bamberg. Líbal a Dittrich vidí vznik 

skupiny v působení cisterciáckého řádu. 

Kostel ve Vroutku je velmi podobný kostelu potvorovskému. Potvorovský kostel je 

ale o něco mohutnější a celkovým dojmem působí monumentálněji. [42] Analogické je 

pročlenění stěn lizénami a obloučkovým vlysem, který má na apsidě vlnkovitý tvar, stejně 

jako obloučkový vlys kostela ve Vroutku. Je i stejně profilován. [43] 

Kostel ve Vroutku byl chudší, co se týče skulpturální výzdoby, oproti ostatním 

kostelům. Dochovala se zde pouze hlava na vstupním portále ve věži. 

Analogii portálu vrouteckého kostela můžeme spatřit na kostele sv. Vavřince v 

Kostomlatech pod Milešovkou. [44] Oba tyto portály byly původně zastřešeny stříškou 

nebo štítem. Byly štíhlejší a pestřeji profilované než například portál v Potvorově. 

Jmenované portály spojoval společný rys, postraní polosloupky položené na přilehlou 

stěnu kostela. Ve spodní části sloupku ostění portálu v Kostomlatech jsou stopy po 

tordování, které se nachází i na sloupku vrouteckého portálu. 

Vzdálenou analogií k odstupněnému obloučkovému vlysu na východním štítu 

vrouteckého kostela může být východní štít hlavní lodi pozdně románského farního kostela 

sv. Petronilly ve vsi Petronell u Heinburgu. [45] 
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12 Vznik prvotního sakrálního centra 

Jak už jsem naznačila v úvodu své bakalářské práce, chtěla jsem osvětlit 

problematiku vzniku kostela. Ta bohužel není vůbec jednoznačná. 

První zmínka o Vroutku z roku 1227195 nehovoří jasně o tom, jestli zde kostel stál, 

či ne. Pouze dokládá, že Kojata zderazskému klášteru věnoval Vroutek. D. Prix se 

domnívá, že Kojata Zderazu odkázal pouze ves Vroutek a nikoliv kostel s dvorcem. 

Argumentuje tím, že když Kojata v téže listině odkazoval zderazskému klášteru dvorec 

v Krtech, uvedl „unam curiam“. U odkazu Vroutku je uvedeno „Wrutek cum omnibus 

attinenciis suis“, podle čehož není jasné, o co se jednalo.196 

Jan Klápště kostel a tvrz spojuje jednoznačně s Kojatou. Kojatova závěť podle něho 

naznačuje přední postavení Vroutku u Podbořan a Dolního Jamného u Manětína. 

Hospodářský potenciál byl na obou místech značně rozdílný. Vroutek leží 332 a Dolní 

Jamné 630 metrů nad mořem. Tyto lokality se sakrálními stavbami a zřejmě i dvorci plnily 

různé funkce. Most byl zasazený do úrodné a hustě osídlené oblasti, zatímco další lokality 

se mohly stát východiskem kolonizační činnosti nebo mohly sloužit při lovu zvěře.197 

Vroutek zaujímal mezi vesnicemi podle Klápštěho výjimečné postavení.198 Při 

archeologickém průzkumu byly nalezeny v okolí kostela hroby. Sonda u apsidy zachytila 

hrob, v němž se zachovala esovitá záušnice, kterou klademe právě do doby vzniku kostela. 

Severně od kostela byly nalezeny ještě další hroby. To odkazuje na to, že se u vrouteckého 

kostela od samého začátku naplňovalo právo pohřbu. Archeologický průzkum prokázal 

v blízkosti kostela zbytky sídla (o tom více v kapitole Okolí kostela). O počátku sídla však 

nemáme žádné důkazy. V okolí kostela byly při zmíněném archeologickém průzkumu 

nalezeny zlomky keramiky, které Hejna datoval do poloviny 13. století.199 Ty proto 

vypovídají o existenci sídla kolem poloviny 13. století, ale přesně ho nedatují. 

Jakémusi „Miloslao Welebudic“ snad Miloslavovi z Kojatovy družiny, Kojata 

odkázal majetek ve Velebudicích. Vesnice tohoto názvu ležela nedaleko Mostu, dnes je 

jeho součástí. Nikdy v ní nestál kostel. Archeologický výzkum, který byl prováděn na 

počátku 80. let ve velebudickém jádru, zde zachytil ohradu s osami 70 x 65 metrů, jejíž 

obvod stanovil příkop s rozevřenými stěnami a plochým dnem. K čtyřúhelníkovému 

půdorysu se připojovala vstupní část, v níž cestu do uzavřeného areálu lemovaly z obou 

                                                 
195 Přijala jsem názor, že J. Kincla a T.Velímského, že pravá listina je ta nepřesně datovaná, tedy CDB II, č. 
303, 301 
196 PRIX 1989. 
197 KLÁPŠTĚ 2005. 
198 KLÁPŠTĚ 2005. 
199 HEJNA 1975. 
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stran otevřené příkopy. Plocha byla využívána různými způsoby. Vlastní sídelní prostory 

se soustřeďovaly do severozápadní části, kde se nacházel nevelký areál uzavřený 

pravděpodobně palisádou. Velebudická ohrada vznikla před rokem 1220 v místě, které 

bylo již dříve osídleno. Zánik ohrady a zasypání příkopů spadá o doby kolem první 

poloviny 13. století. Klápště to klade do spojitosti s tím, že se zde kolem roku 1227 změnil 

majitel a ohrada v té době ztratila svůj smysl a zanikla. Spatřuje zde dvorec, který je 

soustředěný na hospodářský provoz.200 Obdobu můžeme najít v zařízeních určených 

k chovu hospodářských zvířat, známých z různých částí Evropy. Závěr Klápště proto 

vyvozuje takový, že ve Vroutku bylo sídlo určené především k velmožovu přebývání a ve 

Velebudicích dominovala funkce hospodářská. Oba druhy lokalit podle něho Kojatův 

velkostatek naprosto jistě potřeboval.201 

Uměleckohistorická literatura s v dataci kostela neshoduje. J.Neuwirth píše, že 

kostel nechali nedlouho po získání Vroutku postavit zderazští křižovníci. Vidí zde vazbu 

na Plasy.202 Tento názor zastává i Dittrich, který píše, že si lze jen těžko představit, že by 

se Kojata zbavoval vesnice i s nově a nákladně vybudovaným kostelem. Podle něho si 

křižovníci patrně najali stavitele od plaského kláštera, neboť Plasy nejsou příliš vzdálené a 

styky obou klášterů (ač ne vždy přátelské) vyplývaly ze sousedství jejich majetku.203 

Neuwirth rovněž soudí, že empora kostela byla spojena se sousedním sídlem. V. Birnbaum 

a A. Merhautová předpokládali, že v době Kojatova testamentu už kostel stál.204 Dobroslav 

Líbal datoval vineckou skupinu do 4. a 5. desetiletí 13. století. Vroutecký kostel je podle 

něho stylově nejstarší.205 S ním se v názoru shoduje V. Mencl, který kostel datuje do let 

1230–40.206 Jakýmsi časovým mezníkem pro datování skupiny kostelů bylo dostavění 

východního chóru v Bamberku z první třetiny 13. století. Uměleckohistorická literatura se 

tedy kloní více k předpokladu, že kostel vznikl až po roce 1227. 

První zmínka o kostele je z roku 1369 a pochází z Registru papežského desátku pro 

děkanát Žatecký.207 Tato první zmínka je tedy terminus ante quem. 

                                                 
200 KLÁPŠTĚ 2005. 
201 KLÁPŠTĚ 2005. 
202 NEUWIRTH 1888. 
203 DITTRICH 1983. 
204 BIRNBAUM 1929, MERHAUTOVÁ 1971. 
205 LÍBAL 1983. 
206 MENCL 1965. 
207 RDP 70. 
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13 Závěr 

Jak už jsem popsala výše, archeologický průzkum prokázal, že u kostela bylo 

panské sídlo. Tato skutečnost je nepochybná, protože na emporu a do věže vedl portál, 

který musel být spojen buď můstkem s blízkým sídlem nebo dřevěnými schody či 

žebříkem ze země, což se nezdá pravděpodobné. Výzkum také prokázal, že kolem kostela 

byl hřbitov a že se zde pohřbívalo od začátku existence kostela. Není však jasné, kdy byl 

kostel postaven, v kterém roce vzniklo sídlo a komu patřilo. Údaj „první polovina 13. 

století“ je nedostačující. Kojatova závěť nám bohužel také mnoho nenapoví. Uvádí pouze, 

že Kojata Zderazu věnoval „Wrutek cum omnibus attinenciis suis“. Je otázka, co bylo pod 

„attinenciis suis“ myšleno. Je to pouze vesnice se statky? Nebo vesnice se statky a 

kostelem? Nebo vesnice s nějakými privilegii a povinnostmi? 

Klápště jednoznačně ve Vroutku vidí Kojatovo sídlo, zatímco jeho hospodářské 

zázemí situuje do 40 kilometrů vzdálených Velebudic. Je pravda, že ve Vroutku byly 

nalezeny hroby, datované do doby vzniku kostela, takže zde byli pohřbíváni členové místní 

komunity. Museli to ale být lidé okolo Kojaty? Uměleckohistorická literatura ve spojitosti 

s dalšími kostely klade vznik kostela do doby mezi léty 1230–1240. Pokud je kostel 

stylově nejstarší ze skupiny, jak píše Líbal, mohl by být tedy postaven maximálně v letech 

1220–1225. Stihl by se ale kostel za tak krátkou dobu postavit? Literatura rovněž hovoří o 

tom, že věž kostela nebyla původně zamýšlena, ale že byla nakonec postavena během 

stavby kostela. Nemohl být kostel za Kojaty rozestavěn a dostaven pozdějším majitelem? 

Více fází stavby ale na kostele nalezeno nebylo, takže musel být postaven jedním 

stavitelem během poměrně krátké doby. A nemohl postavit kostel pozdější vlastník? 

Přesouváme tedy svou pozornost na zderazské křižovníky. Je možné, aby si klášter nechal 

postavit kostel se sídlem (navíc 75 kilometrů vzdálený)? Podle Dittricha nechali postavit 

kostel zderazští křižovníci a najali na to stavitele z Plas. Uvádí, že tito stavitelé budovali 

kostely pro světské i církevní feudály. Kdo by ale kostel užíval, kdyby byl skutečně 

postaven na popud zderazských křižovníků? Kdo by tedy okolo kostela byl pohřben? 

Křižovníci pravděpodobně ne. Je možné, že by Kojata sice Vroutek odkázal klášteru na 

Zderaze, ale prakticky by klášter Vroutek vlastnil jen „papírově“? Pokud ano, je možné, 

aby Vroutek obýval někdo z Kojatovy družiny i po Kojatově odkazu a nechal zde postavit 

kostel? Stavba kostela byla bezpochyby velmi nákladným podnikem, takže si jí nemohl 

dovolit kdokoliv. A proč by někdo stavěl kostel na cizí půdě? 

To, že zde nějaké šlechtické sídlo bylo, je nepochybné. Otázkou ale zůstává, jestli 

zde sídlil Kojata, pokud ano, tak jestli zde stál i kostel a pokud ne, kdo zde tedy sídlil. 
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15 Přílohy 

15.1 Seznam příloh 

1. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, první polovina 13. století, pohled z jihu. Foto: 

Tereza Ryantová (autorka) 

2. Mapa Vroutek a okolí (červená šipka označuje vrch Rubín). Převzato z: www.mapy.cz 

3. Mapa Vroutek a okolí. Převzato z: www.mapy.cz 

4. První dochovaná hrabišická pečeť. Reprodukce z: KLÁPŠTĚ 1994, 146  

5. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, půdorys přízemí kostela. Převzato z: Sbírky plánové, 

měřické a fotodokumentace NPÚ, plány z roku 1950 (provedli: Martínek, Čížek, Jarník) 

6. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, půdorys prvního patra věže a pohled do klenby lodi. 

Převzato z: Sbírky plánové, měřické a fotodokumentace NPÚ, plány z roku 1950 (provedli: 

Martínek, Čížek, Jarník) 

7. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, půdorys druhého patra věže a pohled do krovu lodi. 

Převzato z: Sbírky plánové, měřické a fotodokumentace NPÚ, plány z roku 1950 (provedli: 

Martínek, Čížek, Jarník) 

8. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, řez kostelem. Převzato z: Sbírky plánové, měřické a 

fotodokumentace NPÚ, plány z roku 1950 (provedli: Martínek, Čížek, Jarník) 

9. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, pohled z jihu. Foto: autorka 

10. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, detail spodního soklu. Foto: autorka 

11. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, detail profilace lizény. Foto: autorka 

12. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího,detail obloučkového vlysu, zubořezu a puklic. Foto: 

autorka 

13. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, detail sdruženého okna v jižní stěně. Foto: autorka 

14. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, pohled ze severu. Foto: autorka 

15. Vroutek, portál na severní straně kostela. Foto: autorka 

16. Vroutek, pohled na kostel z východu. Foto: autorka 

17. Vroutek, detail okna v apsidě. Foto: autorka 

18. Vroutek, pohled na věž z jihu. Foto: autorka 

19. Vroutek, portál na severní straně věže. Foto: autorka 

20. Vroutek, hlava „vousáče“ pod pravým nadpražím portálu do věže. Foto: autorka 

21. Vroutek, pohled na věž kostela ze západu. Foto: autorka 

22. Vroutek, interiér kostela, pohled na strop. Foto: autorka 

23. Vroutek, interiér kostela, pohled do apsidy. Foto: autorka 

24. Vroutek, interiér kostela, pohled směrem k bývalé empoře. Foto: autorka 
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25. Vroutek, interiér kostela, otvor ve zdi v prvním patře věže kostela. Foto: autorka 

26. Vroutek, interiér kostela, portálek vedoucí na schodiště do dalších pater věže. Foto: 

autorka 

27. Vroutek, detail okénka ve tvaru čtyřlistu. Foto: autorka 

28. Vroutek, interiér kostela, detail portálu se zbytkem kůlu, vedoucího do krovu lodi. 

Foto: autorka 

29. Vroutek, interiér kostela, detail klenutého pasu v druhém patře věže. Foto: autorka 

30. Situace nálezů při archeologickém průzkumu. Reprodukce z: KLÁPŠTĚ 1994, 146 

31. Vlevo: současný stav východního štítu lodi kostela, vpravo: původní stav (rekonstrukce 

J.Nolla). Reprodukce z: NOLL/VARHANÍK 1993, 140 

32. Vroutek, exteriér kostela, pohled z východu, starší fotografie. Foto: ÚDU AV ČR, 

Krejčí (1953) 

33. Vroutek, rekonstrukce kostela podle Mencla. Reprodukce z: MENCL 1965, 45 

34. Vroutek, detail východního štítu kostela (šipka ukazuje zbytek obloučkového vlysu). 

Reprodukce z: NOLL/VARHANÍK 1993, 138 

35. Vroutek, pohled ze severu, starší fotografie. Foto: ÚDU AV ČR, Krejčí (1953) 

36. Vroutek, detail okénka s vytrhaným ostěním na úrovni prvního patra věže. Foto: 

autorka 

37. Vroutek, pohled z jihu, starší fotografie. Foto: NPÚ, Friedel (1919) 

38. Vroutek, detail obnoveného sloupku sdruženého okna na jižní straně věže, starší 

fotografie. Reprodukce z: NOLL/VARHANÍK 1993, 133  

39. Vroutek, detail římsy na jižní stěně, šipka označuje druhotně osazenou puklici, starší 

fotografie. Reprodukce z: NOLL/VARHANÍK 1993, 133 

40. Vinec, kostel sv. Mikuláše, pohled z východu. Reprodukce z: MERHAUTOVÁ 1983, 

268, obr. 248 

41. Bamberg, pohled na východní chór. Převzato z: 

http://travel.webshots.com/photo/1442583107077755888nnPwwO 

42. Potvorov, kostel sv. Mikuláše, pohled ze severu. Foto: autorka 

43. Potvorov, kostel sv. Mikuláše, detail obloučkového vlysu na apsidě. Foto: autorka 

44. Kostomlaty pod Milešovkou, kostel sv. Vavřince, pohled na portál. Reprodukce z: 

MERHAUTOVÁ 1983, 258, obr. 238 

45. Petronell u Hainburgu, kostel sv. Petronilly, detail východního štítu hlavní lodi. Foto: 

Mgr. Stefan Scholz 



 53 

15.2 Obrazová příloha 

 

 

1. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, první polovina 13. století, pohled z jihu 

 

 

 

2. mapa Vroutek a okolí (červená šipka označuje vrch Rubín) 



 54 

 
3. mapa Vroutek a okolí 

 
 
 
 
 

 
4. První dochovaná hrabišická pečeť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

 
5. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, půdorys přízemí kostela 

 
 

 
6. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, půdorys prvního patra věže a pohled do klenby lodi 

 

 
7. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, půdorys druhého patra věže a pohled do krovu lodi 



 56 

 
8. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, řez kostelem 

 
 

 
9. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, pohled z jihu 



 57 

 
10. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, detail spodního soklu 

 
 
 

 
11. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, detail profilace lizény 



 58 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, 13. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, 
detail obloučkového vlysu, zubořezu a puklic detail sdruženého okna v jižní stěně 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Vroutek, kostel sv. Jakuba Většího, pohled ze severu 



 59 

 
15. Vroutek, portál na severní straně kostela 
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Vznik a prvotní vývoj raně a vrcholně středověkého sakrálního centra při románském 

tribunovém kostele sv. Jakuba Většího ve Vroutku u Podbořan 

 

Resumé: 

V první kapitole shrnuji dosavadní uměleckohistorické a historiografické a archeologické 

poznatky k tématu kostela sv. Jakuba ve Vroutku. Dále se zabývám osídlením oblasti 

okolo Vroutku, historií Vroutku. V další kapitole se zabývám rodem Hrabišiců, zvláště 

Kojatou Hrabišicem, se kterým je počátek kostela spojován. Zabývám se testamenty, 

kterými Kojata odkázal Vroutek klášteru křižovníků v Praze na Zderaze. Dále popisuji 

interiér, exteriér a okolí kostela. V další kapitole se snažím o rekonstrukci původní podoby 

kostela a postihuji jeho přestavby. Podrobněji popisuji přestavbu na konci 16. století a 

přestavbu v druhé polovině 20. století. Zabývám se rovněž analogiemi ke kostelu ve 

Vroutku. Nakonec se snažím popsat vznik sakrálního centra při kostele. 

 

 

 

Name of work: 

The Creation and Primary History of the Early and Hight Middle Ages Sacral Center of 

Romanesque Galleried Church of St. Jacob Větší in Vroutek u Podbořan 

 

Summary: 

In the first chapter I resume the existing art-historical, historyographycal and archeological 

finding of theme „Church of St. Jacob Větší in Vroutek“. Next I deal with colonisation of 

teritory around Vroutek and with history of village Vroutek. In the next chapter I deal with 

Hrabišici, especially with Kojata Hrabišic, with which the beginning of the church is 

associated. I deal with the testaments, by which Kojata buqueathed Vroutek for the 

monastery of Křižovníci in Zderaz in Prague. Next I describe the interior, the exterior and 

the vicinage of the church. In the next chapter I try to do the reconstruction of original 

condition of the church and I catch rebuildings of the church. Especially I describe the 

reconstruction in the end of 16th century and the reconstruction in the second half of 20th 

century. I deal with analogies to the church in Vroutek too. Finally I try to describe the 

creation of sacral center of the church. 
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