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Úvod
eské zem v pr b hu 13. století prošly významným obdobím, ve kterém došlo k mnoha
významným prom nám v tehdejší spole nosti. D lo se tomu tak nejen na poli sociálním
a hospodá ském, ale i na poli kulturním. Již na po átku tohoto období se u nás
v architektonické tvorb za ínají objevovat první ozvuky stavebního proudu, který se za al
formovat n kdy v polovin

p edešlého století v Ille-de-France. Odtud se díky migracím

stavebních hutí i kopírováním vzorník posléze ší í do dalších oblastí, kde je konfrontován
s místním prost edím a tradicí. Vzniká tak jeho svébytná podoba, spjatá s ur itým regionem.
Jedním z p ípad , kdy se na území dnešních

ech objevují ur ité náznaky tohoto nového

stylu, kterému íkáme gotika, je kostel v klášte e Teplá v západních echách.
Uvedený premonstrátský klášter se stal jedním z d ležitých center regionu a jeho zakladatel
blahoslavený Hroznata pat il k nejvýznamn jším velmož m tehdejšího eského státu. Tato
práce se pokusí o monografické zpracování architektury klášterního kostela, s d razem na
jeho p vodní podobu a úpravy z období st edov ku. Po úvodních kapitolách, týkajících se
všeobecn vývoje evropské architektury mezi léty 1150 a 1250 a literatury k architektu e
tepelského kostela, se budeme snažit nejprve rozebrat jednotlivé prameny ke klášteru v Teplé
se vztahující a mající význam pro poznání chrámové stavby. Poté se na pozadí soudobých
historických událostí nazna í zp sob a okolnosti založení samotného kláštera. V následujících
kapitolách po popisu budovy kostela p edložíme dosavadní poznatky k pr b hu její výstavby,
která jako celá

ada jiných staveb pravd podobn

nebyla výsledkem pouze jediného

nezm n ného plánu. Další ást práce popíše sekundární stavební úpravy, k nimž zde došlo od
vysv cení kostela v roce 1232 až do dnešních dní, s d razem na p estavbu p vodního
kn žišt , která spadá ješt do období st edov ku. V samotném záv ru práce se naše pozornost
zam í na hledání stylových analogií k tepelskému chrámu jako celku i k jeho ástem, a jeho
místo v dalším sm ování st edoevropské st edov ké architektury.
Jak již bylo e eno, celé 13. století je obdobím zna n dynamickým a architektonické
památky o tom do dnešní doby podávají živé sv dectví. Klášterní kostel v Teplé pat í mezi
stavby postavené na po átku tohoto století a je výsledkem spojení tradi ního pozdn
románského pojetí architektury a nových prvk

gotických. Zmi ovanou „dynamiku“ lze

spat ovat i v tomto spojení, a monografické zpracování této památky se snaží krom poznání
jí samotné podat obraz i o charakteru soudobého st edoevropského architektonického vývoje
v bec.

1. Evropská architektura v letech 1150 - 1250
Na po átku období vymezeného v nadpisu této kapitoly se v Ile-de-France za íná objevovat
v oblasti architektury první syntéza nových stavebních postup s již existující tradicí. Tento
fenomén bude pozd ji v historii architektury ozna en jako gotický sloh. Jeho postupné
rozvíjení a expanze do dalších oblastí celé Evropy je pro nás hlavním motivem celého tohoto
období. Jako stejn

podstatnou složkou ovšem chápeme i soub žné vznikání staveb

v tradi ním „románském“ slohu a vzájemné k ížení t chto tendencí v dobové architektu e.
První známky o gotické architektu e na našem území spadají do období kolem roku 1200.
Jedná se však pouze o výskyt izolovaných prvk , které zde nevytvá ejí gotický stavební celek
jako takový, ale jsou jednotliv aplikovány na stavby. P vod t chto n kdy více, n kdy mén
inovativních prvk , které souhrnn ozna ujeme jako gotické, lze spat ovat ve Francii, odkud
se ší ily p es íšské území dál na východ, a byly specifickým zp sobem p ebírány místním
prost edím. Pro st edoevropskou architekturu, vznikající kolem roku 1200 a dál po celé 13.
století, je tento proces ší ení velice d ležitý, a proto se mu budeme na následujících ádkách
alespo ve zkratce v novat.
Za zlomovou stavbu ve smyslu využití nových stavebních postup zformulovaných do takové
podoby, která se m la stát vzorem pro další stavby a odstartovala tak architektonický
fenomén, nazývaný pozd ji jako gotický sloh, bývá považován klášterní kostel v opatství
Saint-Denis.1 Tento kostel se t šil zvláštní p ízni francouzských panovník , kte í zde m li své
poh ebišt . Ve druhé

tvrtin

12. století zde prob hly p estavby klášterního kostela,

iniciované tehdejším opatem Sugérem. Výsledkem stavební

innosti bylo nové západní

pr elí s p ilehlými arkádovými poli lodí a nový gotický záv r. Na západní stran stavby
vzniklo dvouv žové pr elí se t emi výraznými portály a rozetou v pat e, opat enou kružbou,
na východ chór s ochozem a v ncem kaplí, v n mž mohla ze

díky op rnému systému

ustoupit ve prosp ch prostorných oken, opat ených vitrajemi. V chóru tak vznikl nový
sv telný režim, v p edchozích stavbách neuskute nitelný, který dob e odpovídal mystickým
p edstavám opata Sugera. Ten totiž na rozdíl od svého sou asníka Bernarda z Clairvaux
(který prosazoval v sakrálních prostorách jednoduchost a strohost, a ovlivnil tak velmi zna n
architekturu cisterciák ) v rámci svého novoplatónského smýšlení v il v možnost p iblížení
se Bohu skrze vnímání materiální krásy, zde zosobn né pozlacenými p edm ty osvícenými
barevným sv tlem.2
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Kolem poloviny 12. století byla stavbou v Saint-Denis díky souh e opatových p edstav
a um ní místních stavitel

formulována do veliké míry nová idea toho, jak má vypadat

sakrální prostor. B hem následujících desetiletí se za ala ší it do dalších oblastí Francie
a posléze po celém zbytku Evropy. Asi nejzajímav jším zp sobem se uplatnila na
monumentálních katedrálních stavbách druhé poloviny 12. století a p edevším první poloviny
13. století. Mohutné dvouv žové pr elí, trojosé rozvržení portál , mohutná lo s dvojicí i
tve icí lodí vedlejších, vše zaklenuté v tšinou k ížovou žebrovou klenbou, mezilodní
zahrocené arkády, vn jší op rný systém, vícelodní transept a p edevším chór s ochozem
a v ncem kaplí – to vše jsou jejich obecné znaky. Již kolem poloviny 12. století se uplat ují
nap íklad na katedrálách v Sens, Noyonu a Laonu.3 Tato první fáze francouzské katedrální
gotiky patrn vrcholí od roku 1163 výstavbou katedrály Notre-Dame v Pa íži, u které se
nachází celá ada citací p edešlých staveb.4
V lét roku 1194 veliký požár poni il starší stavbu katedrály v Chartres a bylo nutno obnovit
trojlodí a chórovou ást s transeptem. Tak vznikla b hem první poloviny 13. století stavba,
kde funkci tribun, které se vyskytovaly u všech d ív jších katedrálních staveb a zlepšovaly
jejich stabilitu, p evzali pln op rné oblouky a tribuny zde byly zcela vypušt ny.5 Místo
len ní vnit ních st n do ty pater (oblouky arkád, empora, triforium, okna) se tak toto
len ní zredukovalo na rozd lení do t í etáží (oblouky arkád, triforium, okna). V tomto duchu
jistého odleh ování a zárove zv tšování stavby poté pokra uje vývoj francouzské katedrální
dispozice dál. Tuto tendenci lze sledovat nap íklad na katedrále v Soisson (chór dokon en
1212),6 v Remeši (chór dokon en 1240),7 nebo v Amiens (1220-1269).8 Ke konci našeho
období se potom objevují první stavby, ve kterých snaha o odleh ení prostoru vede k tomu, že
se zd ná ást omezuje na nosné prvky, a místo zdiva pln nahrazují okna. Mezi stavby tohoto
typu pat í kup íkladu pa ížská Sainte-Chapelle i katedrála v Tours.9
Jak bylo již nazna eno, na naše území se gotika dostávala prost ednictvím architektury na
p d Svaté íše ímské, tedy zhruba oblastí dnešního N mecka. Zde byla podoba francouzské
gotické architektury, jak vznikla v Ile-de-France, p ijímána a transformována místními tv rci
do specifické podoby ovlivn né domácí tradicí. Ta byla v tehdejší íši pod vládou Štauf
velice silná. Tudíž zatímco v druhé polovin vznikají ve francouzském království první
3
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katedrální stavby, staví se na území štaufských císa

ješt stále pln tradi ní, hmotné

dvouchórové baziliky.
Asi v letech 1120/1130 až 1181 byla stav na katedrála ve Wormsu, jejíž stavebníci se zjevn
inspirovali dv ma staršími íšskými stavbami, dómy ve Špýru a Mohu i. Tato stavba m že
být reprezentantem tradi ní polohy architektury, která vychází z domácího prost edí. Sv d í
o tom svou mohutností, hmotovým rozvržením, p dorysem, dekorativním len ním vn jších
ploch oblou kovými vlysy, lizénami, trpasli ími galeriemi a dalšími znaky.10 Ovšem vedle
této pln zažité, konzervativní stavební formy se již kolem poloviny 12. století i v N mecku
objevují chrámy, na kterých lze vysledovat jisté ozvuky francouzského prost edí. V letech
1133 – 1172 vznikala trojlodní bazilika sv. Gotharda v Hildesheimu. Pro nás nejzajímav jší
sou ástí je její chór, který je opat en jednoduchým chórovým ochozem s v ncem apsidových
kaplí. V této dob je to na tomto území velmi nezvyklý p ípad, jehož inspira ní zdroje je
nutné hledat práv ve Francii.11
Ve v tší mí e se ovšem gotické tvarosloví za íná objevovat v N mecku až ke konci 12. století
a od té doby jich v podstat p ibývá. Jedná se ovšem o výskyt izolovaných gotických prvk ,
které jsou aplikovány na stavbu ve své podstat ješt pln románskou. Nenalézáme zde v této
dob ješt plné užití op rného systému, který by umož oval razantní ústup zdiva ve prosp ch
okenních otvor , ani se zde neuplat uje typický znak francouzské katedrální gotiky, totiž
chórový ochoz s v ncem kaplí. Jako p íklady nám poslouží dómy v Bambergu, Naumburgu
a Limburgu. Bamberský dóm byl p estavován po požáru v roce 1185, znovu vysv cen byl
roku 1237.12 V p dorysu i ve hmotovém uspo ádání se jedná o dvouchórovou baziliku,
typickou pro íšské prost edí, a podoba její východní ásti a lodi vychází p edevším z domácí
tradice. Ovšem na západním chóru a p ilehlých v žích, které byly budovány po roce 1230, se
již podepsalo tvarosloví rané francouzské gotiky. Konkrétní p edobraz je možné hledat
nap íklad v Laonské katedrále.13 Podobným zp sobem na nás p sobí katedrála v Naumburgu.
Ta byla p estavována v letech asi od roku 1200, sm rem od východu na západ, a poté byl
ješt v první polovin 14. století p estav n její východní chór. V interiéru se zde již objevuje
lomený oblouk a v žové partie mohou p ipomínat v že katedrály v Laonu, ovšem jako celek
p sobí stavba svými mohutnými pilí i a plnými plochami st n hmotným, románským
dojmem, který se drží domácí tradice a navazuje na francouzské p íklady velmi nesm le.14
10
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Poslední p íklad této fáze, dnešní katedrála v Limburgu, navázala na francouzské podn ty již
komplexn jším zp sobem. Podobn jako v katedrále v Laonu je vnit ní st na chrámu len na
do ty pater. Celek sice p sobí hmotn ji a t žkopádn ji než ve Francii, ovšem vertikální
schéma arkád, galerií nad bo ními lod mi, triforia a oken v p evýšení hlavní lodi je
dodrženo.15 V Limburgu tedy dochází již k využití logického, provázaného architektonického
systému, nejen izolovaných tvarových a konstruk ních prvk , i když zatím pouze v interiéru
stavby. Obdobné p ijetí gotického stavebního schématu francouzské provenience a zárove
jeho nep íliš „gotické“ provedení m žeme spat ovat u arcibiskupské katedrály v Magdeburgu.
Od roku 1209 zde byl po požáru budován chór s ochozem a v ncem kaplí, schéma navýsost
gotické, ovšem v magdeburském provedení postrádající rozvinutý op rný systém, nutný
k odleh ení a prosv tlení této

ásti stavby. Celek tedy p sobí op t hmotn ji než jeho

francouzské p edobrazy, a k tradi ním místním ko en m také odkazuje oblou kový vlys,
který zdobí jednotlivé kaple.16
Ke konci poloviny 13. století se po ínají na území dnešního N mecka uplat ovat stavební
formy ím dál bližší svým francouzským vzor m. Za ínají zde vznikat první stavby, které
naprosto z eteln navazují na poslední trendy v soudobé francouzské architektu e. Mezi
p íklady, které alespo z ásti spadají do námi vymezeného období, bychom mohli za adit
katedrály ve Štrasburku a v Kolín

nad Rýnem. Ve Štrasburku se tento fakt projevil

p edevším na budování podélného trojlodí, které bylo budováno p ibližn od roku 1240.
Stavitel se u n j inspiruje p edevším architekturou kostela v Saint-Denis, kde nedlouho
p edtím také probíhala p estavba staršího trojlodí.17 Základní kámen katedrály v Kolín nad
Rýnem byl položen až roku 1248, tudíž na samém záv ru námi sledované epochy. Tato
p tilodní

katedrála

s trojlodním

transeptem

navazuje

na

tradici

monumentální

severofrancouzské katedrální gotiky, a její interiér, len ný do t í podlaží (podobn jako je
tomu nap . v Remeši i Amiens), je jedním z prvních p íklad tohoto pojetí v N mecku.18
Pom rn náhlé proniknutí francouzské katedrální gotiky do íšského prost edí kolem let
1230–1250 lze patrn vysv tlit rozší ením používání stavebních výkres a vzorník . Toto
nové médium architektonických idejí vznikalo patrn na velikých katedrálních stavbách ve
Francii asi kolem roku 1200, a jeho využívání pozd ji velikým dílem p isp lo k rozši ování
francouzské katedrální gotiky do dalších zemí.19
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GROSS/KOBLER 1990, 200sq.
NICOLAI 1989, 147-157.
17
KLEIN 2007b, 263sq.
18
KLEIN 2007b, 264sq.
19
KLEIN 2007a, 20.
16

eský p emyslovský stát, jak existoval mezi léty 1150 – 1250, byl s íší v pom rn úzkém
vztahu, v prvé ad politickém. P emyslovská knížata a pozd ji v druhé p li tohoto období již
králové sehrávali aktivní roli na poli celoevropské politiky, a pom rn

logicky svou

geografickou polohou v tšinou tato role n jakým zp sobem souvisela s osobou císa e
a s íší.20 Ruku v ruce s kontakty politickými existovaly mezi ob ma územními celky
i kontakty a interakce kulturní. S tímto základním p edpokladem je t eba p i zkoumání pozdn
románské a ran gotické architektury v echách po ítat, a sama zkoumaná architektura je
d kazem, do jaké míry je orientace na íši pro eské prost edí d ležitá.
Konkrétním souvislostem pro naši stavbu se budeme v novat dále v podrobn jších kapitolách.
Na záv r tohoto úvodu do situace v evropské architektu e let 1150 – 1250 se pokusíme
alespo ve zkratce popsat tuto situaci obecn na našem území. Do p elomu 12. a 13. století
vzniká v echách nevelký po et monumentálních staveb, které jsou spojeny p edevším
s klášterním prost edím a na jejichž výstavb se fundátorsky podílí panovník nebo p ední
zemští velmožové.21 Zakládány byly p edevším kláštery mladých

ád , cisterciák

a premonstrát . Tak v roce 1140 Vladislav II. spolu s olomouckým biskupem Jind ichem
Zdíkem založili strahovský klášter, do n hož p išli eholníci z n meckého Steinfeldu. Ti
rozhodovali o rozvržení budov konventu a i o podob kostela.22 Jednalo se o trojlodní
baziliku, na východ ukon enou trojicí apsid a na západ dvouv žovým pr elím. P edevším
dvouv žové pr elí se stalo typickým znakem dalších premonstrátských staveb. Mezi
cisterciácké kláštery založené na po átku našeho období pat í nap íklad Sedlec u Kutné Hory
nebo Plasy u Plzn . Klášterní kostel v Sedlci, který se nám dodneška se svou barokní úpravou
dochoval, byl vybudován až v 90. letech 13. století. Ovšem plasský kostel (sv cený roku
1204), i p es zna né barokní úpravy nám jisté sv dectví o své nejstarší podob z druhé p le
12. století podává. Jednalo se patrn o strohou trojlodní baziliku, tak jak to odpovídalo
cisterciáckým požadavk m, opat enou transeptem. Hlavní lo

od vedlejších odd lují

arkádové oblouky, nesené mohutnými hranolovými pilí i, u kterých nelze vylou it, že se
jedná v jád e o p vodní pilí e románské. Vnit ní prostor patrn nebyl nijak zvláš
a ú inek architektury zde pln

len n

spo íval na neporušených hladkých plochách zdiva.23

K významným klášterním fundacím ze záv ru 12. století pat í cisterciácký klášter v Oseku
a premonstrátské kláštery v Milevsku a Teplé. Osecký klášterní chrám, jehož základní kámen
byl položen patrn
20

roku 1207, má podobu trojlodní baziliky bez v ží s transeptem

Ke vztahu Svaté íše ímské a ran st edov kého p emyslovského státu nap . ŽEMLI KA 1997, 221-264,
386-401.
21
KUTHAN 2008, 207sq.
22
D VU I/1, 54.
23
KUTHAN 1983b, 158.

a pravoúhlým východním záv rem. Jedná se o jednoduchou stavbu v cisterciáckém duchu,
ovšem v mezilodních

arkádách je

již

použito

lomeného

oblouku,

tedy

nového

architektonického prvku. Klášterní kostel v Milevsku, který byl budován asi od roku 1190, je
formou trojlodí a západním pr elím sv dectvím, do jaké míry fungovalo ješt kolem roku
1200 v echách románské pojetí architektury. Trojlodí s oblouky arkád, které spo ívají na
mohutných sloupech, patky sloup

s nárožními drápky (dnes kryté mladší podlahou)24,

mohutné blokovité v že v pr elí, to vše vypovídá o silné, stále p ítomné románské tradici.
O podob kostela v Teplé se práce zabývá podrobn ji v dalších kapitolách, zde je možná
vhodné pouze podotknout, že i p es n která svá specifika velice dob e odpovídá nazna ené
situaci v architektu e kolem roku 1200, kdy se k nám postupn

za ínají dostávat první

izolované gotické prvky, zprost edkované n meckým prost edím.
Od roku 1198, kdy na eský tr n usedá P emysl Otakar I. korunovaný na krále, eské zem
za ínají další pomyslnou etapu svých politických a kulturních d jin.

eský stát nabývá ve

st edoevropském rámci d ležit jšího postavení, a vzestup panovnického dvora p irozen
znamená i rychlejší rozvoj p emyslovského dvorského um ní, jehož základy byly položeny
práv za vlády P emysla Otakara I.25 Sám P emysl se spolupodílel patrn pouze na dvou
klášterních fundacích, a to na založení cisterciáckého kláštera na Velehrad a prost ednictvím
své choti na založení kláštera cistercia ek v Tišnov . Do období jeho vlády ovšem prakticky
spadají výše p ipomenuté velmožské fundace. Ve druhé tvrtin 13. století, které zhruba
odpovídá období vlády P emyslova nástupce Václava I. (1230 – 1253), se na stavbách první
kvality objevuje stále více prvk , ukazujících na sílící nástup gotiky. K nejvýznamn jším
stavbám tohoto období pat í klášterní kostel v T ebí i, Tišnov

a v Praze v Anežském

klášte e. Výstavba klášterního kostela sv. Prokopa v T ebí i je datována na základ stylových
analýz n kam mezi rok 1220 a polovinu 13. století.26 V echách unikátní forma chórové ásti
stavby (p tiboký záv r zaklenutý osmidílnou klenbou) odpovídá vzor m v porýnské
románské architektu e, konkrétn p ipomíná dóm ve Wormsu.27 Mimo to, že je zde užito
lomeného oblouku a kalichových hlavic, což sv d í o pou enosti stavitel gotikou, lze tu najít
etné užití polygonálního profilu, a už u p ípor v chóru, krycích desek hlavic i sloupk
v krypt . Polygonální tvary se v následujících obdobích stávají charakteristickým znakem pro
eskou gotickou architekturu.28 Klášter cistercia ek v Tišnov založila roku 1233 vdova po
24

VL EK/SOMMER/FOLTÝN 1997, 366.
KUTHAN 2008, 208sq.
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KUTHAN 1982, 314.
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KUTHAN 1982, 316. Polygonální formy, podle J. Kuthana typické pro eské prost edí, se ve stejné dob ,
nebo snad i o n co d íve, objevují práv v tepelském kostele.
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králi P emyslovi I., královna Konstancie. Klášterní kostel je trojlodní bazilika s p í nou lodí
a trojdílným záv rem. Jedná se patrn o jednu z prvních staveb u nás, kterou z velké ásti
ovládla nastupující severofrancouzská gotika. Nap íklad p lkruhové záklenky oken trojlodí
ješt odpovídají svou formou románskému slohu, celkov ovšem stavba p sobí již gotickým
dojmem. V presbytá i se setkáváme se šestidílnou klenbou, v celé stavb poté s klenebními
p íporami s kalichovitými hlavicemi a talí ovými patkami. V oknech jsou použity jedny
z nejstarších okenních kružeb u nás. Všechny tyto znaky poukazují nap íklad na p íbuznost
tišnovské stavby s katedrálou v Laonu, jejíž tvarosloví sem bylo ovšem zprost edkováno
n meckým prost edím (Limburg, kaple sv. Michala v Ebrachu).29 Na p íbuznost
s francouzskou katedrální gotikou zde velmi siln poukazuje také ústupkový portál, opat ený
figurální socha skou výzdobou. Zbytky klášterního kostela sv. Františka v komplexu
pražského Anežského kláštera jsou t etím sv dkem již celistv jších ozvuk

francouzské

gotiky kolem poloviny 13. století. K ížové žebrové klenby jsou neseny pom rn štíhlými
válcovými p íporami, které vyr stají z polygonálních soklík a jsou završeny kalichovitými
hlavicemi. Podobn jako v Tišnov se zde také nacházejí jedny z nejstarších okenních kružeb
na našem území, které vykazují p íbuznost s francouzským prost edím.30
Období, kterým jsme se na úvod zabývali, znamená na poli evropské architektury velice
složitý vývoj od starších tradic k objevování nových možností v této oblasti lidské innosti,
a skloubení starého i nového ve více i mén fungující celek. Kapitola této tématice v novaná
nepostihuje zdaleka všechny její aspekty, snaží se ovšem alespo rámcov p iblížit n které
z nich. Pro eskou architekturu, která vzniká mezi léty 1150 až 1250 a tradi n se nazývá
pozdn románskou a ran gotickou, je nesmírn d ležitá zprost edkovatelská role sousedních
íšských oblastí dnešního N mecka, která do veliké míry ovlivnila podobu architektury u nás.
Je nutné si také uv domit, že eské prost edí v tomto období ješt nep ejímá nový gotický
systém jako celek, ale že se omezuje na využívání jeho jednotlivostí. Typické znaky
francouzské katedrální architektury, jako je katedrální záv r s ochozem a v ncem kaplí nebo
složitý op rný systém, umož ující tak ka odstran ní zdiva ve prosp ch oken, se dostanou do
eských zemí až v pozd jších obdobích. Tuto jistou opožd nost eského prost edí je patrn
t eba vysv tlovat všeobecnou spole enskou situací v eských zemích. Teprve v pr b hu
13. století se zde za íná formovat silná královské dynastie, která podobn jako na územích
západn od našich hranic vytvá í ur itou formu dvorského um ní, do jisté míry jednotnou,
sloužící k její sebereprezentaci. Z eteln jší a komplexn jší ozvuky francouzské gotické
29
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KUTHAN 1982, 310.
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architektury se tedy u nás objevují až ve druhé polovin 13. století, ve stavebních aktivitách
P emysla Otakara II. a jeho následovníka Václava II. Jako p íklady první velikosti mohou
posloužit hradní kaple na Zvíkov a Bezd zi, i katedrální záv r klášterního kostela v Sedlci
u Kutné Hory.31
2. P ehled literatury
Prvním autorem, který se detailn ji v nuje stavb tepelského klášterního kostela z um leckohistorického pohledu je A. Gnirs.32 Tento autor zde provedl základní stavebn historický
pr zkum, a objevil n které zásadní skute nosti. Provedl sondy na pilí ích a p ízedních
p íporách, v 17. století obložených štukovou vrstvou, a p edložil n které základní možnosti
p íbuznosti jiných staveb, p edevším z n mecké oblasti, s Teplou. Jeho práce byla a stále je
základním východiskem pro poznání tepelské st edov ké architektury. Další podrobn jší
zmínky se nalézají až v knize A. Merhautové z po átku sedmdesátých let, která provedla
korekce n kterých Gnirsových záv r na základ vlastních nových poznatk a uvedla n která
nová zjišt ní týkající se p edevším pr b hu stavby a domácích stylových souvislostí.33
Dalším, n meckým badatelem, který v nuje pozornost tepelskému kostelu, je E. Bachmann.34
Vychází p edevším z Gnirsovy práce, ovšem v nuje v tší pozornost analýze tepelské
p dorysné dispozici a nabízí na jejím základ v tší p edstavu o jejích vztazích k jiným
stavbám. V roce 1978 vychází publikace z per K. Benešovské a H. Soukupové s p edmluvou
V. Mencla, která zpracovává dochovaný románský památkový fond v západních

echách.35

ást v novaná zde Teplé je pom rn stru ná a neobsahuje n jaké zvláštní nové poznatky.
Nová je snad jen snaha o bližší asové za azení tepelského chórového polygonu, který
nahradil p vodní záv r. Autorem, který se dlouhodob v nuje mimo jiné i eské architektu e
13. století je i J. Kuthan. Jeho sta o architektu e v kolektivní práci z roku 1982,36 pozd ji
rozší ená a v devadesátých letech vydaná samostatn ,37 pojednává i o tepelském klášterním
kostele. Jsou zde nazna eny další možnosti analogií a tepelské halové trojlodí je
interpretováno jako stavba, která uvedla do eského prost edí toto specifické pojetí prostoru.
Pozd ji v devadesátých letech potom zpracovávají auto i P. Vl ek, P. Sommer a D. Foltýn
obsáhlou encyklopedickou p íru ku o
31

eských klášterech, v níž je zpracován i klášter

K charakteru formování p emyslovského dvorského um ní nap . KUTHAN 1983a, 201–220, ší eji také v
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v Teplé.38 Auto i se mimo chrámovou stavbu více zabývají celým klášterem a jeho d jinami.
Asi nejnov jší podrobn jší zmínka o architektu e tepelského kostela je v katalogu D. Líbala
z roku 2001.39 O klášte e v Teplé se mén podrobným zp sobem zabývají také další, spíše
p ehledové i encyklopedické publikace,40 a v r zných konkrétních souvislostech se objevuje
v další

ad

publikací. D ležitým zdrojem poznání jsou poté monografické práce

M. Hlinomaze a P. Kubína,41 které podávají obraz p edevším o d jinách kláštera jako celku,
život jeho fundátora a v neposlední ad provádí nejnov jší d kladnou analýzu pramen ,
týkajících se tepelské kanonie.
3. Prameny
Pramenná základna, jež se týká tepelského kláštera a jeho zakladatele a která má zárove
význam i pro poznání tepelské chrámové stavby, se skládá z raných tepelských listin, legendy
o život blahoslaveného Hroznaty a tepelských anál .
Nejstaršími listinami tepelského kláštera jsou takzvaný Hroznat v testament a konfirmace
knížete Jind icha B etislava z b ezna roku 1197. První listinu vydal Hroznata p ed odjezdem
na plánovanou tvrtou k ížovou výpravu. Mimo jiné zde odkazuje v p ípad svého úmrtí
velikou ást svých pozemk klášteru. Tato listina je také považována za zakládací listinu
kláštera, završující fundátorský proces.42 Druhá listina vydaná knížetem a datovaná stejným
dnem potvrzuje Hroznatovo založení a p idává klášteru další pozemky a osvobozuje tuto
kanonii od daní.43 T i listiny ze srpna roku 1197, vydané papežem Inocencem III., jsou
dalšími prameny k poznání po átk

života tepelského konventu. Papež v nich potvrzuje

Hroznatovu funda ní listinu, ud luje odpustky všem poutník m, kte í navštíví tepelský
klášterní kostel ve výro ní den jeho posv cení a ud luje právo nosit mitru a biskupský prsten
tepelskému opatovi. V t chto listinách je tedy poprvé zmín na samotná kostelní stavba, takže
v dob jejího vydání již musela v n jaké podob existovat.
Dokladem, který patrn uzavírá p ibližn

ty icetiletý proces vznikání chrámu Zv stování

Pán , jsou dv listiny vydané králem Václavem I. 8. a 28. ervna roku 1232. Byly vydány
k p íležitosti vysv cení kostela pražským biskupem Janem II. za p ítomnosti krále a mnoha
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p edních eských velmož . Václav v nich potvrzuje na žádost opata dosavadní privilegia
a majetky kláštera.44
Všechny tyto rané zmínky o klášte e v Teplé a i samotném kostelu Zv stování Pán mají tedy
zásadní význam pro jejich datování.
Dalším pramenem je spis Vita fratris Hroznatae, tedy legenda o blahoslaveném Hroznatovi.
Byla sepsána na popud opata Benedikta roku 1259, popisuje fundátor v život jako život
sv tce hodného následování a m la patrn sloužit jako podklad pro jeho budoucí kanonizaci.
Její chronologické údaje ovšem nejsou p esné, protože nep ihlíží k dosavadnímu
diplomatickému materiálu.45 Celý Hroznat v život klade do doby P emysla Otakara I. Ovšem
z d ív jších již zmín ných listin vyplývá, že založení kláštera je t eba klást do období vlády
Jind icha B etislava. Legendista také nerozlišuje asov samotnou stavební innost v klášte e.
V legend po zmín ní po átku stavby za p isp ní samotného Hroznaty po jeho návratu
z k ížové výpravy následuje ihned vysv cení kostela pražským biskupem Janem. K tomu ale
došlo až v roce 1232, což vypovídá o pom rn dlouhém stavebním procesu. Zajímavou
sou ástí legendy je i zmínka o umíst ní a podob kostela Zv stování Pán . Autor vychvaluje
sv j ád a samotný klášter, a jeho pozornosti neuniká ani výstavnost kostelní stavby – Est
autem claustrum fundatum in optimo solo terre: nam situs loci aliquantulum est sublimis, ab
uno latere cinctus siluis et pratis, uarietate florum undique purpuratus, fluentibus in medio
aquisirriguis

et

piscosis,

pellentibus

circulares

ambitus

molendinorum,

humanis

habitacionibus opportunus etc sanus, et religioni conueniens supra modum (…). Nam
religione crescente licet plantacio sit novella, inter alias tamen professiones religionis
eiusdem, in edificiorum structuris, prediis, et redditibus deo incrementum prestante
prosperatur et crescit, ut taceam de monasterio sancte Marie virginis matris Christi, patrone
ipsius, quod in altum erectum quam inexplicabili opere structure mirifice et sublimis, muris
eciam ualidis et excelsis, columnis sublimibus testudinis firmitudine et pulchritudine
fulciatur: ornatu interius rutilans, campanarum sonoritate precellens, ut nihil supra per
omnem regionem illam uel fuisse uel futurum esse celebri sermone feratur.46
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Tento popis, i když neobsahuje v cný popis stavby, jak jej chápeme dnes, m že být
autentickým dokladem, jak mocn p sobila tato stavba, i v naší dob vzbuzující dojem zna né
monumentality, na lov ka z období svého zrodu.
Posledním, pro naši snahu však nemén relevantním pramenem, jsou nám tepelské anály,
Annales monasterii Teplensis. Byly sepsány postupn b hem asu od roku 1621 do roku 1804
a obsahují 22 díl ve 24 svazcích.47 Z toho první dva svazky vznikaly v letech 1620-1621
a 1664-1667. První svazek pojednává o období od založení kláštera až do roku 1599 a je
velmi d ležitý mimo jiné tím, že obsahuje p episy n kterých st edov kých listin, které se do
dnešní doby nezachovaly. Autor druhého nejstaršího svazku poté pokra uje krátkým obdobím
do roku 1629, ovšem vrací se i do dob p ed rokem 1599 a první svazek koriguje i dopl uje.
Pozd jší svazky jsou poté p edevším podstatným pramenem p i poznávání barokních
a dalších úprav týkajících se kostela a celého kláštera.48
4. Založení kláštera
Historie premonstrátského ádu na našem území po íná roku 1143, kdy je z porýnského
Steinfeldu osazen premonstrátský klášter na Strahov . K uvedení premonstrát

do

ech

a Moravy dochází prakticky sou asn s vstupem cisterciácké ehole na naši p du. Tyto dva
ády u nás poté zažijí v druhé polovin 12. století mohutný rozvoj. Vzestup byl dokonce tak
veliký, že v n kterých p ípadech docházelo k nahrazování starších, p vodn benediktinských
fundací práv premonstráty. K tomuto došlo nap íklad v p ípad kláštera v Želivu, který na
úkor benediktýn p evzali premonstráti v roce 1149, nebo v p ípad Hradišt u Olomouce,
kde k podobné události došlo roku 1151.49 D vodem, pro byl tento pom rn mladý ád tolik
oblíben, byla p edevším jeho centralistická organizace, založená na pravidelném konání
generálních kapitul v Prémontré.50 Díky tomu se stal ve své dob jednou z d ležitých opor
církevní reformy a papežství, a benediktýni se svou decentralizovanou organizací a jinou
formou p sobení museli ustoupit do pozadí.51
Premonstrátský ád se tak t šil veliké p ízni knížete a pozd jšího krále Vladislava a pražského
biskupa Daniela. Díky této podpo e vznikly v pom rn

krátkém

ase ženské kláštery

v Doksanech (1144-1145) a Lou ovicích pod Blaníkem (kolem 1150) a mužské konventy
se ozdobami a vyniká libozvu nými zvony, tak že obecn se mluví, že v oné krajin nic znamenit jšího ani
nebylo ani nebude.).
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v Želiv (1149), v Litomyšli (1150) a na Hradišti u Olomouce. O n co pozd ji vzniká klášter
premonstrátek v Kounicích u Brna (1183) a mužské kláštery v Milevsku (1184-1185),
a v Louce u Znojma (1190)52. Kone n v roce 1193 vzniká klášter v Teplé, a završuje tak
u nás tento obdivuhodný proces rozvoje premonstrátského ádu druhé poloviny dvanáctého
století. Na po átku 13. století poté ješt vznikají ženské kláštery v Chot šov a v Nové

íši

a jeden klášter mužský v Zábrdovicích u Brna.53
Umíst ní klášterního komplexu dob e odpovídá dobovým zvyklostem, podle kterých se p i
zakládání kláštera postupovalo. Premonstrátský ád jakožto ád koloniza ní ukládal, aby byly
jeho kláštery zakládány v ur ité vzdálenosti od ostatního osídlení. Zárove

byl jistým

odstupem od okolního sv ta zajišt n klid pro ádový rozjímavý zp sob života. Tyto podmínky
ur ily umíst ní kláštera asi dva kilometry od tržní osady Teplé. V literatu e je zmi ována
i jistá možnost existence Hroznatova hradu v okolí Teplé.54 Pro toto tvrzení ovšem neexistují
prakticky žádné písemné ani archeologické doklady, a lze ji proto možno pokládat za zna n
nepravd podobnou.55 Lokace v západních echách také vhodn obohacovala stávající ádové
spektrum v chebské oblasti o premonstrátský konvent. V t chto místech se totiž již nacházely
kláštery benediktýn v Kladrubech, cisterciák v Plasech i Nepomuku a komendy johanit
v Man tín a Kadani.56
Za tepelskou fundací stojí již výše zmi ovaný významný

eský velmož, blahoslavený

Hroznata. Pocházel z rodu Hroznatovc , který m l své državy p edevším v západních
echách a jehož p vod spojovali humanisti tí u enci dokonce s rodem P emyslovc .57
Jakožto správce západních hrani ních území
12. století vystav no

eského státu, které bylo práv

záv rem

etným pokus m o zabírání a osazování z bavorské strany,58 byl

Hroznata zodpov dný za jejich st ežení, a podílel se také na kolonizaci tohoto kraje.59 Veliká
role Hroznaty p i t chto koloniza ních procesech mohla mít také sv j podíl na umíst ní
klášterního komplexu v pom rn nehostinném a nep íliš obydleném kraji Tepelské vrchoviny.
Založení tepelského kláštera bývá tradi n interpretováno jako náhrada nespln ného slibu
Hroznatovy ú asti na k ížové výprav . Nelze však jednozna n ur it, o kterou k ížovou
výpravu se jednalo. V tzv. Hroznatov testamentu z roku 1197 blahoslavený Hroznata uvádí
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sv j úmysl ú astnit se tažení do Svaté zem , tedy tvrté k ížové výpravy.60 Tuto výpravu
ve ejn vyhlásil císa Jind ich IV. na dvou íšských sn mech na sklonku roku 1195. Spolu
s císa em p ijala k íž i etná íšská knížata, mezi nimi i eský kníže a biskup Jind ich
B etislav. Je možné, že s ním zde p ijal závazek ke kruciát i Hroznata. Zdá se totiž, že
Hroznata pat il k jednomu z blízkých p átel Jind ich B etislava, který o n m mluví jako
o „illustris comes et amicus noster Groznata“ (vznešený velmož a náš p ítel Hroznata).61 Na
ja e roku 1197 se tedy Hroznata pravd podobn nacházel v jižní Itálii, kde se shromaž ovala
císa ská vojska. Ovšem už v lét toho samého roku se nachází v ím u papežského dvora.
Výsledkem jeho jednání s papežem jsou t i listiny, které se týkají tepelského kláštera. Po
t chto úsp ších se vrací neprodlen do

ech. Uvád ných d vod jeho rozhodnutí upustit od

ú asti na kruciát je více. Legendista Hroznatova života uvádí, že se zalekl cesty po mo i
a jejího nebezpe í a „…p ekonán malomyslností a pohnut hr zou, jež i k pevnému m la
p ístup, abych tak ekl, mo e uz el a utekl“.62 P. Kubín tuto možnost nevyvrací a uvádí
k podpo ení této verze d kazy, že strach z mo e vedl k porušení slibu i další k ižáky. Svou
roli zde mohlo podle n j sehrát i Hroznatovo trauma z d tství, kdy se topil ve Visle. Mnohem
prozai t jší a d ležit jší faktor v této události však vidí v politických zm nách, ke kterým
došlo v echách. Po smrti Jind icha B etislava v ervnu 1197 se zde rozpoutal boj o jeho
nástupnictví. Proto si vyjednal Hroznata potvrzení své fundace u papeže a vydal se zp t do
ech, aby zajistil bezpe nost svých statk

proti p ípadným odvetným akcím ze strany

P emysla. Ten byl totiž v opozici proti Jind ichu B etislavovi, na jehož stran stál Hroznata,
již v d ív jších mocenských bojích P emyslovc . Sv j majetek zajistil, podobn jako další
eští velmožové, díky velkorysému ústupku Vladislava svému bratru P emyslovi. Ten se
spokojil s markrabským titulem na Morav a p enechal vládu v echách P emyslovi. Svým
stoupenc m ve velmožských adách (tedy i Hroznatovi) mohl tak vyjednat zachování jejich
ú ad a statk , které by jim jinak pravd podobn P emysl v rámci pomsty odebral.63 Proti
kladení data založení kláštera do roku 1197 stojí teze, že se v souvislosti s tepelskou fundací
nejednalo o tvrtou kruciátu, nýbrž o t etí v letech 1189-1192. K této hypotéze uvádí P. Kubín
názor K. Haubertové, že slib k ú asti na k ižácké výprav p ijal Hroznata automaticky se
svým knížetem B etislavem a markrab tem Konrádem Otou roku 1188. Konrád Ota se stává
po roce sám knížetem a místo k ížové výpravy se hodlá v novat vnitropolitickým
záležitostem. Vedením eského oddílu pov il svého bratrance D polta. Hroznata se ovšem
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k tomuto oddílu nep idal, jak o tom sv d í jeho doložená ú ast na kolokviu v Sadské. Konrád
Ota se poté v roce 1190-1991 ú astní ímské jízdy pozd jšího císa e Jind icha IV. Práv p i
této p íležitosti mohl být celé eské výprav ud len dispens od slibu ú asti na výprav
a Hroznatovi dán úkol jako náhradu založit premonstrátský klášter.64 Text dispenzní listiny se
v originálu nedochoval, ani její samotná existence není prokazatelná. V pozd jší listin
z poloviny 13. století, zvané Život bl. Hroznaty, je citována ústní formulace tohoto
papežského dispenzu, její autenti nost však lze t žko dokázat.65 O dost pozd jším pramenem,
ur ujícím datování založení kláštera, jsou Annales monasterii Teplensis, tedy tepelské anály.
Vznikaly postupn až od roku 1621 a uvád jí pro položení základního kamene Hroznatou za
p ítomnosti Jind icha B etislava rok 1193.66
Z t chto poznatk

tedy vyplývá, že klášter spolu s kostelní stavbou byl pravd podobn

založen n kdy mezi léty 1191, kdy se Hroznata navrací z cesty do íma, a rokem 1197, kdy je
Teplá zmi ována již jako existující fundace v listinách vydaných papežem Celestýnem III.
S tímto asovým rozp tím se shoduje i rok 1193, uvád ný pro založení kláštera v tepelských
análech, a lze jej tedy považovat za možný.
5. Popis kostela

Kostel Zv stování Pán

je orientovaná trojlodní sí ová bazilika s p í nou lodí, dv ma

hranolovitými v žemi v západním pr elí a trojdílnou chórovou

ástí [1]. Je postaven

z neomítnutého trachytového kvádrového ádkového zdiva.67 Chrám je v len n mezi hlavní
stavby celého klášterního komplexu. Z jižní strany k n mu tak ka v celé jeho délce p iléhá
prelatura s rajským dvorem. Ke stran severní potom p iléhá od západního pr elí asi do
t etiny stavby budova klášterní knihovny. St echa nad trojlodím je valbová, opat ená na
h ebeni sanktusníkem, nad lodí p í nou sedlová. Záv r je kryt polygonáln

zvalbenou

st echou a severní apsida st echou kuželovou. V že západního pr elí jsou zast ešeny
cibulovými bán mi s lucernami.
Východní ásti dominuje tvercový chór s polygonálním záv rem [2]. Po obou jeho stranách
se nacházejí dv kaple, které p iléhají k východní stran ramen p í né lodi a jsou ukon ené
apsidami. Tyto postraní kaple jsou od chórové ásti odd leny prolukami. Zven í je možno
64

KUBÍN 2000, 130–134.
FRB I, 371sq.
66
KUBÍN 2000, 62.
67
Dnešní neomítnutý stav p iznávající kamennou kvád íkovou strukturu fasády a zbytku stavby nemusí však být
p vodní. Pr zkumy spár zdiva na n kterých jiných stavbách z tohoto období na našem území prokázaly, že byly
omítnuty vápennou omítkou. Teplá nebyla ovšem ješt takovému pr zkumu podrobena.
65

z východní partie stavby dob e pozorovat jen záv r choru a severní kapli s apsidou, jižní je
pojata do hmoty p ilehlé prelatury. Záv r chóru je v p dorysu p tiboký segment pravidelného
osmiúhelníku na ty ech nárožích opat ený op rnými pilí i. Ty jsou zakon eny kombinací
pultu a sedlové st íšky, p vodn byly patrn opat eny fiálami.68 Horizontáln je len n
podokenní ímsou a další ímsou asi v druhé t etin výšky op rák , které oblamuje. V bo ních
st nách záv ru a mezi jeho op rnými pilí i je prolomeno p t hrotit zaklenutých oken bez
kružeb. Ta jsou opat ena ost ním len ným dvojicí výžlabk . M. Hlinomaz si povšiml, že do
jednoho z kvádr chórového polygonu je vytesána malá lidská hlava, dnes již siln poškozená
[3].
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Apsida, která uzavírá severní chór, je prolomena p lkruhov zaklenutým oknem. Její

zdivo je zven í zdobeno oblou kovým vlysem a len no lizénami. Severní st na kaple je
opat ena jedním p lkruhov ukon eným oknem v prvním podlaží, v druhém podlaží menším
oknem zaklenutým segmentov .
P í ná lo

je ástí svého jižního ramene zakomponována do t la p ilehlé prelatury, severní

rameno je dnes volné. V jižním pr elí je v jeho odhalené ásti p lkruhov klenuté okno,
v ose jeho štítu se nachází malé obdélné okénko. Jižní rameno transeptu je osv tleno ješt
dalším p lkruhov ukon eným oknem v jeho západní st n . Severní strana p í né lodi je
prolomena pom rn širokým zalomeným oknem. V severní st n transeptu se také nachází
fragment staršího okenního ost ní.70 V ose štítu se podobn jako na jižní stran nachází malé
okénko, zde ovšem p lkruhov zaklenuté. Na nárožích je severní rameno p í né lodi opat eno
op ráky [4].
Severní st na trojlodí je opat ena tve icí op rných pilí

a prolomena p ti obdélnými okny

p lkruhov ukon enými. Její západn jší ást je v celé své výšce zakryta budovou knihovny
[5]. St na jižní je v dolních partiích kryta prelaturou, v horních je prolomena šesti obdobnými
okny jako st na severní. V její západní ásti ji budova prelatury zakrývá tak ka celou [6].
Západní pr elí má formu mohutného bloku, z n hož vyr stají dv v že [7]. Spodní ást pod
v žemi je rozd lena ímsou do dvou podlaží, dolní je opat eno ústupkovým portálem. Nad
ním je prolomeno pom rn veliké, p lkruhov ukon ené okno, které lemují po stranách dv
menší obdobná okna. V horní etáži je ve vertikální ose prolomeno malé podvojné okénko, nad
ním je v kvád íkovém zdivu vybrán malý k íž. Stejn

jako spodní

ást jsou ob

v že

rozd leny ímsou do dvou podlaží [8]. V horní etáži jsou okna prolomena na všechny ty i
strany, ve spodní u proti sob ležících st n okna chybí, a jsou zde tak pouze t i okna na každé
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v ži. Dochovaná okna jsou p evážn

sdružená okna se st edním sloupkem, zakon ená

trojlistem se zaost enou st ední mniškou, plocha nad sloupkem je opat ena jednoduchou
kružbou. U n kterých se zachovalo pouze jejich ost ní. To je zde vloženo do slepých
hrotitých arkád a len né jedním nebo dv ma ústupky. Do t chto ústupk

jsou vloženy

válcové pruty, opat ené prstenci. U n kterých oken jsou pruty opat eny krom prstenc ješt
kalichovitými jazý kovými hlavicemi [9]. Odlišnou formu má okno ve spodní etáži východní
st ny severní v že. Jedná se o menší podvojné okénko s p lkruhovými záklenky, d lené
sloupkem s polygonálním d íkem a kubickou hlavicí [10]. Ob v že jsou v obou patrech
opat eny lizénami na nárožích, krom spodní etáže východní st ny západní v že. Tyto nárožní
lizény dopl uje v pod ímsí zubo ez a oblou kový vlys. Ten má ve spodních patrech v ží
jednoduchou oblou kovou formu, v horních pak formu trojlistu.
5.2. Interiér
Délka celého kostela je 63,25 metr , jeho ší ka v trojlodní partii je 16,7 metr , výška jeho
pilí

iní dnes 11,55 metr .71 Záv r sestává z jednoho pole k ížové klenby a polygonálního

záv ru, po stranách jej doprovázejí chórové kaple ukon ené apsidami. Transept se skládá ze
t í polí k ížové klenby a halové trojlodí z devíti polí téže klenby [11].
Chór se do transeptu otevírá p lkruhovým vít zným obloukem, který je osazený masívním
p lválcovým prutem [12]. Je tvercového p dorysu a je zaklenut jedním polem k ížové
klenby. Ta je opat ena pom rn mohutnými žebry hranolového profilu opat eného na spodní
ásti menším oblounem. Zakon en je p tibokým záv rem, od n hož jej d lí zalomený oblouk.
Tento záv r je sklenut paprs itou klenbou o šesti žebrech, která jsou dvojit vyžlabená
a stýkají se v okrouhlém svorníku. Tato žebra dosedají na oblé p ízední p ípory vrcholící
kalichovými listovými hlavicemi s nízkými krycími deskami.
Všechna t i pole p í né lodi jsou zaklenuta k ížovou klenbou. St ední pole transeptu je
kvadratické a je zde použito žeber stejného profilu jako v chóru, tedy hranolového
s p iloženým oblounem. Pole postraní jsou lehce obdélná v p í né ose a v jejich klenb je
užito žeber hranolových bez oblounu. Od st ední ásti jsou odd lena mírn zahrocenými pasy.
Na východní stran se ramena transeptu otevírají do postraních chórových kaplí. Ty jsou
tvo eny

tvercovým polem a apsidou. Kaple jsou klenuty plackami, apsidy k ížovými

žebrovými klenbami. Ob prostory jsou postaveny od chóru izolovan , do proluky mezi
severní kaplí a kn žišt m je vloženo schodišt
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vedoucí na kruchtu v severním rameni

transeptu. Tímto schodišt m se lze dostat také do komory nad tvercovým polem severní
kaple, v jejíž severní zdi je patrný fragment okenního ost ní.
Sí ové trojlodí sestává z devíti klenebních polí hlavní lodi, p i emž jednomu poli st ední lodi
odpovídá vždy jedno pole severní a jedno pole jižní bo ní lodi. Pole na východní a západní
stran jsou pon kud širší než pole ostatní. Ta jsou výrazn obdélná v p í né ose, pom r jejich
stran je p ibližn 2:1. Všechna pole hlavní lodi jsou zaklenuta k ížovou klenbou s žebry
masivního p lkruhového profilu podloženého hranolem. Odd lují je od sebe mohutné
meziklenební p lkruhové pasy. Mezi hlavní lodí a lo mi bo ními jsou vyklenuty hrotité
mezilodní arkády. Klenební pole lodí bo ních od sebe lení zalomené klenební pasy, klenuty
jsou k ížovými klenbami bez žeber [13]. Klenby spo ívají v hlavní lodi na devíti dvojicích
pilí

opat ených t žkými profilovanými hlavicemi. První pár pilí

od východu má

hranolový tvar s okosenými hranami, ostatní jsou ortogonální [14]. V lodích vedlejších
dosedá klenutí na p ízední polopilí e trojbokého tvaru, které jsou rovn ž osazeny
profilovanými hlavicemi. Na západní stran kostela se v ší ce trojlodí nachází tribuna.
6. Vývoj stavby
Jak již bylo e eno, výstavba tepelského chrámu prob hla v pom rn dlouhém údobí p ibližn
ty iceti let. B hem této doby mohlo dojít k r zným zm nám v p vodních zám rech, recepci
nových podn t z p íbuzných staveb a možná i k p íchodu nových len stavební huti, která
stavbu provád la. Už z pohledu na p dorys kostela vyvstává zajímavá „disharmonie“ mezi
pojetím chórové partie s transeptem a samotným sí ovým trojlodím. Ke snaze detailn ji
rekonstruovat pr b h stavebního procesu je nám ovšem prakticky jediným pramenem
samotná kostelní stavba. Legendista zakladatele kláštera pr b hu stavby nev nuje p ílišnou
pozornost a v jeho popisu se omezuje na zmínku osobní ú asti blahoslaveného Hroznaty na
výkopu základ . Po této zmínce následuje již citovaná pasáž popisu výstavnosti
a monumentality kostela a poté samotné vysv cení.72 V této problematice jsme tedy odkázáni
na pr zkum samotné stavby a jeho zhodnocení v odborné literatu e.
Základem r zných p edpoklad o vývoji stavby v jejích po átcích od založení k vysv cení je
hypotéza o dvou stavebních etapách, v literatu e v tšinou shodn p ijímaná. Mezi t mito
dv ma etapami m lo dojít k n kterým zm nám v p vodní stavební koncepci v rámci stavby,
projevující se na n kterých jejích ástech. N kte í badatelé se ovšem rozcházejí v názoru na
to, kdy k této zm n došlo a v jakém stadiu výstavby se stavba v té dob nacházela.
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Jako první zvažuje rozd lení stavebního procesu do dvou etap A. Gnirs. Podle n j do první
stavební fáze náleží hlavní chór, postraní chórové kaple a k ížení, tedy východní partie kostela
krom pozd jšího gotického polygonálního záv ru hlavního chóru.73 Do druhé fáze klade
potom výstavbu samotného halového trojlodí.74 Tento badatel také uvádí p edpoklad, že
v p vodních plánech byla zamýšlena v západní

ásti trojlodí p edsí

s tzv. kantharem

(nádrží). Místo, kde se m l nalézat, je do dneška ozna eno na podlaze latinským nápisem
„FONS“, a pod dlaždicí opat enou zbytkem kovového kruhu, pomocí n hož se dala dlaždice
nadzvednout, se skute n nalézá vodní pramen. Dalším d kazem tohoto tvrzení je pro Gnirse
výstupek v jižní zdi, ve vzdálenosti 12,4 metr od zdi západní. Považuje jej patrn za zbytek
pozd ji opušt ného pokusu o odd lení p ípadné p edsín od lodi.75 Za hlavní projev prom ny
ve stavebních plánech spat uje A. Gnirs v posunutí podélných os vedlejších lodí blíže ke
st edu stavby. Tímto posunem blíže k ose hlavní lodi neodpovídají vedlejší lod ve svých
osách osám chórových kaplí.76 Na vn jšku stavby potom se nové pojetí stavby projevuje
pouze v horních partiích v ží.
Tuto hypotézu podrobuje kritickému zhodnocení ve své knize Anežka Merhautová. P ipouští,
že p ítomnost dvou stavebních etap je zna n pravd podobná, jejich pr b h ovšem vidí
pon kud odlišn . Podle ní bylo v první etap hotovo obvodové zdivo východní ásti, zárove
však probíhala výstavba obvodového zdiva trojlodí a výstavba západního pr elí s dvojicí
v ží. To stálo v té dob do výšky trojlodí a Merhautová uvádí jako d kaz okénko ve východní
st n severní v že.77 Toto podvojné okénko s p lkruhovými záklenky se st edním sloupkem
totiž svou formou odpovídá starší, pozdn románské vrstv . Ta se mimo jiné projevuje
v oblou kovém vlysu na severní apsid a její odlišnost od formy pozd jší fáze je dob e
rozpoznatelná ve srovnání podvojného okénka s ostatními okny na v žích. V zalomení arkád,
do nichž jsou vložena, v prutech s prstenci a v tvarování jejich ost ní se již projevuje nov jší,
ran gotické pojetí. Zaklenutí chóru a kaplí klade A. Merhautová také ješt do první etapy.
Pilí e hlavní lodi, její zaklenutí i klenutí bo ních lodí a transeptu a dokon ení v ží
p edpokládá v etap druhé. Merhautová uvádí, že mezi t mito dv ma fázemi nebylo nejspíše
dlouhé asové p erušení, ovšem poukazuje na možnost, že byla v této pauze stavební hu
pracující na kostele Zv stování Pán obohacena o nové leny. Ti m li do tepelského prost edí
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p inést znalost pokro ilejších stavebních prvk .78 Dále zpochyb uje Gnirs v p edpoklad
kostelní p edsín . Kantharus v hlavní lodi nepovažuje za dosta ující d kaz existence
samostatné p edsín a nabízí srovnání s bazilikou v Teplicích, kde se nádrž nachází v samotné
lodi.
Na další projevy modifikace p vodních zám r upozor uje kup íkladu Ji í Kuthan.79 Posun
spat uje p edevším ve zm n rozm rových proporcí jednotlivých polí. Zatímco chórová ást
a transept jsou utvá eny tvercovými nebo lehce obdélnými poli, klenební pole hlavní lodi
nabývají výrazn p í n obdélného tvaru. Ten je ješt více akcentován ve vnit ních sedmi
polích oproti dv ma klenebním polím krajním. Zrychluje se tím rytmus kladení kleneb
a dochází zde k ur ité prostorové i hmotové dynamizaci. J. Kuthan toto pojetí p isuzuje
pronikání gotického cít ní do prost edí tepelské stavby.80 Stejn tak interpretuje p ítomnost
lomených oblouk v zaklenutí mezilodních arkád a klenebních pas ve vedlejších lodích.81
P i zhodnocení t chto poznatk

lze tedy opravdu p edpokládat existenci jakýchsi dvou

stavebních etap. Kontrast mezi východní

ástí a hmotou trojlodí je velice výrazný.

Zrychlením rytmu kladení klenebních polí, tedy jejich zúžení a zd razn ním jejich obdélného
tvaru, dosáhli stavitelé zdynami t ní celého prostoru. V architektonických prvcích se pozd jší
fáze projevuje v exteriéru stavby ve v žových partiích. Pokro ilejší forma oblou kového
vlysu, který je v druhé etáži v že trojlistý, ve srovnání s vlysem na severní apsid jasn
ukazuje na formální stylovou prom nu [15]. S tou potom koresponduje i zpracování oken na
v žích, která svým zpracováním dob e odpovídají období zakon ení stavby, tedy 30. lét m
13. století.82 Možnost, že byly úpravy p vodních plán

ovlivn ny p íchodem nových

pracovník do stavební huti, je sice lákavá, neexistují pro ni bohužel žádné p ímé doklady.83
Pat i né za len ní halového provedení stavby do této dvoufázové hypotézy z stává
problematickým. Vzhledem k umíst ní sdruženého okénka na v ži, které adíme k etap
první, se lze ovšem domnívat, že tento zám r byl p vodní.
Monumentalitu chrámu lze patrn

považovat za zám r p vodní. Podle P. Vl ka84 se

premonstráti p i výstavbách konventních chrám inspirovali popisem Šalamounova chrámu,
uvád ným v bibli:„ D m, který král Šalomoun budoval Hospodinu, byl dlouhý šedesát loket,
široký dvacet a vysoký t icet loket.“ (1 Kr, 6, 2). Tento p edpoklad zakládá na zpráv z tzv.
78

MERHAUTOVÁ 1971, 337.
KUTHAN 1994, 390.
80
KUTHAN 1994, 390.
81
KUTHAN 1994, 390.
82
VL EK/SOMMER/FOLTÝN 1997, 666.
83
MERHAUTOVÁ 1971, 337.
84
VL EK/SOMMER/FOLTÝN 1997, 444, 669.
79

Druhého pokra ování Kosmovy kroniky z roku 1279. Kroniká zde popisuje, jak byla za
dramatických okolností sloužena mše pražským biskupem Tobiášem v kostele Nanebevzetí
P. Marie na Strahov , a zmi uje se zde i o rozm rech tohoto chrámu: „Sloužil tedy slavnostní
mši o Zv stování slavné Panny v kostele hory Sion [Strahov] ne bez zbrázd ní ela nemalou
vráskou; ale k tomu, aby tam vykonal služby svaté Panny, p im l ho spravedlivý a zbožný
d vod, totiž že ten kostel byl zasv cen ke cti blahoslavené Marie, též rozsah kostela na ší ku
a délku, k tomu i krása jeho stavby, jako chrámu Šalamounova, a kone n

etné množství

lidu, který p išel“.85 Podle P. Vl ka jsou tyto konkrétní rozm ry v délce a ší ce dodrženy
v prostoru lod , bez presbyteria a chóru, jen p edepsaná výška nesouhlasí o ty i lokte.
Otázkou je, zda lze zakládat p edpoklad o používání ur itých pravidel p i výstavb
premonstrátských kostel z tohoto jednoho p ípadu. Ve 12. a 13. století, kdy architektura,
kterou se zde zabýváme, vznikala, m il jeden

eský loket 0,5914 m.86 Podle m ení

A. Gnirse m í podélná osa kostela v Teplé 63, 25 m, což se rovná asi 106 lokt , a bez
presbyteria a p í né lodi m í p ibližn 40 m, což je asi 68 lokt . Druhý rozm r se mírám
v biblickém textu pom rn blíží, ovšem ší ka lodi v Teplé, která iní 16,7 metr (28 lokt ), je
skoro o t etinu p evyšuje, a výška (11,55 m = 19,5 lokte) je naopak malá. Zdá se tedy, že pro
klášterní kostel v Teplé, p esto že je premonstrátský, tyto míry nem li n jakou významnou
ur ující úlohu. Zkusme tedy aplikovat stejný p edpoklad na další premonstrátský kostel, a to
v klášte e v Milevsku, který vznikal ve stejném období jako kostel v Teplé. Rozm ry jeho
trojlodí, které jsou dílem nejstarší fáze z konce 12. století, jsou pozoruhodn blízké rozm r m
trojlodí tepelského, tedy n co málo p es ty icet metr délky a asi osmnáct metr ší ky. To by
mohlo poukazovat na blízkost t chto staveb, ovšem op t tyto míry neodpovídají rozm r m
Šalamounova chrámu, jak je známe z bible. Zdá se tedy, že proponovaná teze o zvyku stav t
premonstrátské kostely tak, aby odpovídaly proporcemi svých ástí i celku biblickému
chrámu, neodpovídá skute nosti. O takovémto zp sobu výstavby premonstrátských chrám se
jiná literatura nezmi uje a v ádových regulích se o žádných takových pravidlech nemluví.
Rekonstrukce historie vývoje stavby je podložena n kterými zásadními poznatky, ovšem je ji
nutno stále považovat za ist hypotetickou. Celý proces mohl být o mnoho složit jší, navíc
uvedené konstrukce vycházejí z p edpokladu, že stavba byla zahájena od východu. To bylo
sice obvyklé, nicmén to nebylo pravidlem.
Na okraj kapitoly o stavebních d jinách tepelského kostela je vhodné podotknout, že tento
objekt je také dobrým dokladem o tehdejších technologických postupech, používaných ve
85
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stavitelství. Prvním z nich je tzv. konzolové lešení, jak je popisuje J. Škabrada.87 Pro toto
lešení se na rozestav ný vrchní líc zdiva pokládaly nosné trámky tak, že p esahovali jeho
okraje, a následn

se zazdívali. Na tyto trámky, které se pokládaly vždy asi po 120

centimetrech výšky, bylo poté položeno samotné lešení. O tomto zp sobu lešení sv d í otvory
po t chto trámcích, dodnes patrné p edevším ve zdivu západního pr elí, které byly po
odstran ní nosných prvk pe liv vypln ny kamennými plombami [16]. Dalším poz statkem
na tepelském kostele, který nám podává sv dectví o tehdejším zp sobu práce, jsou vytesané
d lky do kamenných kvádr , použitých k výstavb presbyteria [17]. Tyto jamky sloužily
k uchycení kvádr p i vertikální manipulaci do tzv. n žek, n žkových kleští fungujících na
principu samosvorného ú inku p i jejich zatížení b emenem.88
7. Pozd jší stavební úpravy
A koli byla stavba roku 1232 vysv cena, a byl tak završen p vodní stavební proces, tepelský
chrám byl b hem staletí podroben mnohým dalším stavebním úpravám. První z nich prob hly
ješt

asi v gotickém duchu, ovšem nejv tší zásahy prob hly p edevším v baroku, a to

v kostelním interiéru. Záznamy o n kterých z nich jsou hlavn v tepelských análech a souvisí
v tšinou bu

s v lí p izp sobit chrámové prostory novým um leckým požadavk m, anebo

s renovací stavby, jež asem, požáry a nap íklad rabováním v dobách nepokoj v eských
zemích chátrala. Jejich zpracování v novala pozornost v rámci innosti SÚRPMO p edevším
O. Novosadová.89
Již p i zb žném pohledu na polygonální záv r chóru je z ejmé, že tato ást stavby je mladší
úpravou, která nahradila p vodní ešení z p elomu 12. a 13. století. Jakým zp sobem byl tento
prostor ešen p vodn , by bylo možné p esn ji zjistit pouze archeologickým pr zkumem.
V literatu e je obecn p ijímán názor, že se zde patrn nacházela rozm rn jší apsida,90 jakou
m žeme vid t kup íkladu u velehradského klášterního kostela. Místo, kde se nov jší východní
záv r napojil na p vodní tverec chóru, m žeme zven í dob e pozorovat na severní stran ,
kde je z etelná spára mezi starším a novým zdivem. P es ni jsou na ty ech místech upevn ny
kovové spony, které jsou ovšem možná dílem pozd jších oprav. O datování výstavby nového
chóru nám již literatura zcela jednotný názor nepodává. A. Gnirs klade výstavbu presbyteria
do 14. století
87
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knihy o západo eské románské architektu e datovaly presbytá do doby kolem roku 1330, a to
na základ srovnání profilace ost ní oken tepelského presbytá e s profilem užitým ve farním
kostele v Tachov , jehož vznik adí do této doby.93 Do podobného období, do druhé tvrtiny
14. století, klade vznik záv ru i D. Líbal.94 Od všech t chto názor se zna n liší názor E.
Bachmanna, který, bohužel bez jakékoli argumentace, datoval tuto ást tepelského kostela do
15. století.95
O této stavební aktivit se nanešt stí nezmi ují žádné prameny, a tak jsme p i snaze o její
asové za azení odkázáni na formální analýzu dochovaných ástí a hledání jejich p ípadných
analogií. Výpov dní hodnotu pro nás mají p edevším dv p lválcové p ípory, zakon ené
hlavicemi s rostlinným dekorem, svorník ve vrcholu klenby presbyteria, její klenební žebra
a profilace ost ní oken polygonu. P lválcové p ípory, v jejichž vrcholech se zachovali gotické
hlavice, se nachází ve východní ásti presbyteria. Jsou v etn hlavic kryty rozm rným
barokním oltá em a to je patrn d vod, pro se dochovali v p vodní podob .96 P ípory jsou ve
vrcholové ásti opat eny prstencem, nad nímž se nachází kalichové hlavice, ty jsou poté kryty
deskou. Severní hlavice je zdobena ty mi vinnými listy kladenými v pravidelné ad , které
vyr stají z pom rn silné v tve [18]. Hlavici jižní obepíná stylizovaný akant, který vyr stá ze
st edu hlavice a rozevírá se na ob dv strany, p i emž ob jsou zrcadlov tém

totožné [19].

Na svorníku ve vrcholu klenby polygonu je poté zobrazen pelikán krmící mlá ata svou krví.
Skupinka sedí ve stylizovaném hnízd

s koso tvere ným vzorem, které je na v tvi

s dubovými listy [20]. P i použití tradi ního pojmosloví by se dalo ztvárn ní t chto hlavic
ozna it jako poklasické. Dubová v tev nesoucí hnízdo s ptáky je sice ješt pom rn dost
naturalistická, listy jsou utvá eny nepravideln a p ekrývají se, tudíž nese ješt pom rn
„klasické“ znaky. Ovšem vinné listy na severní hlavici vyr stají z v tve velmi schematicky,
nep irozen , jsou pravideln rozloženy po kalichu hlavice aditivním zp sobem a nep ekrývají
se. Obdobným zp sobem, tedy velmi pravideln a nep irozen , se rozevírá na druhé hlavici
akant. Posun od klasického naturalistického ztvárn ní k poklasickému ztuhnutí tvar a jejich
schematizaci sleduje V. Mencl ve své studii nap íklad v kostele sv. Bartolom je v Kolín .97
Zde je na starších hlavicích z let 1260-70 z etelná snaha o postižení p írodního tvaru v jeho
p irozeném rozložení a vzdušnosti dosažené hlubokým podtesáváním. Ve druhé stavební
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etap , která se u kostela sv. Bartolom je p edpokládá98 a která probíhala kolem roku 1275, se
náhle projevují geometrizující tendence, které za ínají klást listy symetricky v pravidelných
rozestupech, tedy podobn jako je tomu na hlavicích v Teplé.99 Tento proces pronikání
statické stylizované složky do dynamického a naturalistického ztvárn ní lze analogicky podle
Mencla sledovat ve Francii již kolem roku 1270 kup íkladu v Poitiers.100 Jistou podobnost
v utvá ení list

a pom rn

silné v tvi lze spat ovat i u hlavic v kostele sv. Salvátora

v anežském klášte e z let 1270–75,101 ímž se blíží pojetí dubové v tve a list na tepelském
svorníku. Ovšem oproti tepelským hlavicím se liší svým naturalisti t jším rozvržením na
hlavici, jež je v Teplé zna n

schematizováno. V západo eském teritoriu se podobným

zp sobem blíží Teplé nap íklad hlavice p ípor v presbytá i kostela sv. Kate iny v Chomutov
(v jehož lodi je mimochodem užito podobných masivních hranolových žeber s oblounem jako
v Teplé), ovšem i zde ješt

hraje siln jší roli naturalistická složka, i když již také

schematizovaná a „tuhnoucí“.102 Na základ t chto srovnání bychom tedy mohli klást
výstavbu chóru již n kam do poslední tvrti 13. století. Trochu jiným zp sobem ovšem
vyznívá snaha o asové za azení na základ profilace okenního ost ní a klenebních žeber.
Srovnání s tachovským kostelem podle našeho názoru neobstojí. Faktem je, že vn jší ost ní je
v Tachov i v Teplé len no dv ma výžlabky a vnit ní se mu také pom rn podobá, i když
v Teplé je ešeno pon kud složit ji. Souhlasí i dvojit vyžlabená žebra. Problémová je datace
samotného tachovského kostela, kladená K. Benešovskou a H. Soukupovou do období kolem
roku 1330. Tehdy byl sice kostel v Tachov vybudován, ovšem byl nov postaven n kdy ve
t etí tvrtin 14. století, snad mezi léty 1360-70.103 Této dob také odpovídá jeho v tší míra
vertikalizace jeho presbyteria, takže tepelský záv r oproti n mu p sobí hmotn ji a pom r
mezi výškou a ší kou je zde vyrovnan jší. K období po roce 1300 by ovšem odkazovala jiná
srovnání. V první t etin 14. století se objevují podobná p ímo ará ost ní len ná výžlabky
nap íklad v klášterech v Sázav , na Starém Brn a v Roudnici, ovšem je zde oproti Teplé na
n kterých místech v profilaci užito hruškovce.104 Použití výžlabk
v d ív jším „klasickém“ období objevovaly plastické

na místech, kde se

lánky, nemusí být ovšem nutn

záležitostí až 14. století, kdy se tento princip stal p ízna ným pro st edoevropskou
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architekturu.105 Forma žeber by svými dv ma výžlabky mohla odpovídat období posledního
dvacetiletí 13. století, kdy dochází k scelování tvaru žebra, upouští se n kdy od p ídavných
hruškovc a dalších složit jších profil .106 Ovšem tento tvar se vyskytuje na celé ad staveb
po celé následující 14. století v r zných jemných variacích a p i datování pomocí profilu
klenebního žebra je tedy na míst jistá opatrnost. Nicmén celek presbytá e by mohl tedy
spadat do poklasického proudu pozdního 13. a raného 14. století, protože ani tvar žeber tomu
neodporuje. Z hlediska rozboru pramen by mohlo o výstavb nového chóru vypovídat druhé
sv cení kostela, které prob hlo 15. dubna roku 1285. Této události p edcházelo t žké období
od roku 1278, kdy za nastalé politické situace došlo k n kolikanásobnému plen ní klášterních
statk

i kostela. Sv cení, které prob hlo v následující dekád

je ovšem v literatu e

interpretováno pouze jako „znovuposv cení“ po znesv cení drancujícími vojáky.107 Tuto
hypotézu nelze ani potvrdit, ani vyvrátit. Zda se jednalo o sv cení spojené se stavebními
zásahy i nikoli, nelze jen na základ stylové analýzy jednozna n rozhodnout. Datace
tepelského chóru je pom rn složitou otázkou a vynášením jasných soud bychom mohli dojít
snadno k chybným záv r m. Spokojíme se tedy na tomto míst

s konstatováním, že

k výstavb došlo patrn n kdy ke konci 13. století i na samém za átku století 14. Proti
pozd jšímu období v dalších letech první poloviny 14. století sv d í krom

nejasných

stylových analogií i nep íliš uspokojivá hospodá ská situace kláštera, se kterou se musel
v tomto období potýkat.108
V roce 1471 jsou zmi ovány opravy klášterních budov a kostela, které probíhaly n kolik let.
Roku 1482 je zaznamenáno umíst ní nového hlavního oltá e a chór je opat en novými
lavicemi, v roce 1489 je potom do kostela zakoupena st íbrná monstrance a st íbrné sochy
Panny Marie a Ježíše.109 V letech 1501 – 1503 prob hla obnova st ešní krytiny obou
kostelních v ží, které byly pokryty b idlicí spojovanou olovem. Tuto práci provedl jakýsi
mistr Merten za cenu 50 rýnských.110 Objekt kláštera a kostel je roku 1502 vyplen n
n meckými vojáky („milites germani“), ale roku 1503 se pokra uje v opravách a do chrámu je
po ízeno veliké množství p edm t .
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opat en i kostel.112 V letech 1571 a 1581 vyho ely po zasažení bleskem postupn ob v že
kostela a v roce 1611 propukl požár v celém klášte e a zachován z stal pouze kostel.113
V následujícím období t icetileté války klášter strádal neúrodou, epidemiemi, drancováním
protahujících vojsk a dalšími útrapami. Po dalším požáru roku 1659, kterým byl poni en celý
klášterní komplex v etn

kostela Zv stování Pán , došlo k obnovení st echy kostela

a po ízení velikého k íže do jeho interiéru. Tyto opravy nám p ipomíná latinský nápis
umíst ný na obnoveném kostele: „Anno MCXCIII in honorem Dei et S. Mariae Annuntiatae
B.M. Hroznata e Prosapia Ducum Bohemiae hanc Ecclesiam fundavit, quam MDCLIX die
XIX. Apriles cum monasterio conflagratam restauratum Rmus D. Dns Raymundus abbas
huius loci et visitator MDCLXIII.“114
Zanedlouho poté, roku 1666 byla uzav ena smlouva mezi tehdejším opatem Raymondem
(zmi ovaným ve výše uvedeném nápisu) a stavitelem Dominicem Pinchetim o vybudování
nové prelatury s knihovnou a sakristie. Smlouva zde mluví o využití materiálu ze starých
staveb na stavbu novou, ur uje, kde budou stát schody a podobn .115 Na ja e roku 1677
propukl v klášte e op t požár, a p esto že byl velice prudký a silný, kostel se p ed ním
poda ilo zachránit. P i obnov ostatních budov konventu bylo p esto celé západní pr elí od
základ obnoveno, a to pod vedením mistra Johanna Höttera z Rakouska.116
V roce 1684 byla p i severní zdi kostela založena podlouhlá kaple s podzemní kryptou.
Jednalo se o 7 metr širokou a 47 metr dlouhou p ístavbu k postraní lodi opat enou pultovou
st echou. V prvním podlaží se nacházela kaple sv. Michala a sv. Václava, pod ním byl potom
prostor krypty. Tento prostor byl vysv cen roku 1690, na po átku dvacátého století byl ovšem
kv li novostavb klášterní knihovny odstran n.117
Konec 17. století a po átek století 18. p ináší klášternímu komplexu mnohé zm ny. V letech
1690-1721 je budována nová budova konventu podle návrhu Kryštofa Dietzenhofera.118
O podob kláštera po této náro né p estavb nám podává zprávu m diryt od anonymního
autora z roku 1735 [21]. Roku 1701 byla zv tšena okna v polygonálním záv ru a odstran na
jejich st edov ká kružba.119 V této dob byla patrn také upravena okna samotného trojlodí.
Na nejstarší podrobné vedut kláštera z poloviny 17. století, kterou publikoval M. Hlinomaz,
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jsou totiž tato okna vyobrazena jako hrotitá okna gotického charakteru s kružbami [22].120 Je
proto pravd podobné, že zde taková okna s kružbou skute n byla a p i t chto úpravách jim
byla kružba obdobn jako v chóru odstran na. Okna trojlodí byla ovšem možná upravována
již v šedesátých letech 17. století, kdy byla starší gotická okna zkrácena ve své výšce.121 Je
tedy možné, že kružba byla odstran na již v této dob , okna samotná zkrácena, a že v roce
1701 byla z n jakého d vodu vyzdívka ze šedesátých let odstran na a okna op t zv tšena.
V letech 1714-1717 došlo v kostele k položení nových dlažeb. V lodi byla použita
jednobarevná vápencová dlažba ve tvaru koso tverc , v presbytá i bylo potom použito dlažby
mramorové. Vzory dlažby byly navrženy socha em Johannem Carlem Stülpem, dlažba v lodi
provedena Johannem Philipem Knoxem, kameníkem ze Stadt am Hof. Ostatní dlážd ní bylo
zpracováno Georgem Christophem Wiltnerem, kameníkem z Plavna, a Johannem
Baumannem.122 P i t chto úpravách došlo k zakrytí v tšiny náhrobk , na které dnes
upozor ují již jen nápisové dlaždice.123
Ve stejném období došlo také k pozm n ní nosných lánk v lodi kostela. Úpravy pilí
a p ízedních polopilí

spo ívaly v podstat v jejich obložení štukem. Ovšem, jak zjistil

A. Gnirs na prvním jižním p ízedním pilí i od západu, jejich tvar byl p vodn hranolový. Do
dnešní podoby trojbokého segmentu tupého šestiúhelníku byly dopln ny štukem práv v této
dob .124 Trojbokého tvaru byly p vodn pouze jejich sokly.125 A. Gnirs také odhalil p vodní
formu hlavic t chto polopilí

ve vedlejších lodích, a to t i oblouny d lené dv ma výžlabky

opat ené abakem. Tyto p vodní hlavice byly p ekryty masivními štukovými hlavicemi
s píš alami a podobnými hlavicemi byly opat eny také pilí e v lodi.126 Volné pilí e nesoucí
klenby jsou patrn oktogonální i pod vrstvou barokního štuku.127 Názor, že i volné pilí e
v lodi byly p vodn

tvercové, uvádí ve své knize A. Merhautová.128 Tento tvar by sice

možná více odpovídal p vodnímu tvaru p ízedních polopilí , Merhautová ovšem své tvrzení
zakládá na pr zkumech A. Gnirse, které byly provedeny práv
podporách, a o tvaru pilí
oktogonální tvar pilí

pouze na p ízedních

v lodi nic nevypovídají. P ikláníme se tedy k názoru, že

hlavní lodi je autentický a p ízední polopilí e byly tomuto tvaru

p izp sobeny až v baroku. Ur itý rozpor i disharmonie t chto tvar

v jednom prostoru
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a volných pilí

v lodi byly

možná vypovídají podle E. Bachmanna o dvou stavebních etapách zmi ovaných v p edchozí
kapitole.129 Podle A. Gnirse všechny tyto zásahy vedly k narušení celkového ú inku
p vodního románského prostoru a jeho harmonie vnit ních proporcí. K tomu podle n j došlo
p edevším zmohutn ním forem zp sobené vrstvou štuku a uvádí, že nové hlavice p evýšily ty
staré o 0,3 metru, a zakryly tak p vodní náb hy kleneb.130
Dílem barokních p estaveb, pro klášter velice významným, bylo vybudování systému štol pod
klášterními objekty. Jednalo se mimo jiné o d myslný odvod ovací systém, který odvád l
splaškovou, deš ovou a spodní vodu z podzemí kláštera a zabra oval tak vzlínání vlhkosti.
Kanály, stoky a chodby o výšce 1,5 – 5 metr tvo í pod zemí soustavu dlouhou n kolik stovek
metr . Její pro iš ování zajiš ovala voda p ivád ná štolou z blízkého Starého rybníka a p ívod
vody sloužil také dnes již zaniklým budovám pivovaru a mlýna. V d sledku poškození tohoto
odvod ovacího systému ve druhé polovin

20. století, kdy objekt kláštera spravovala

eskoslovenská armáda, došlo k mohutnému vzlínání vody a pronikání vlhkosti do st n budov.131
V letech 1850 – 1858 prob hly další d ležité renovace kostelní stavby, kdy byly opraveny
n které kvádry ve st nách kostela. P i t chto opravách bylo zjišt no, že klenby vedlejších lodí
jsou zaklenuty k ížovou klenbou. Jejich charakter byl znejasn n v polovin 18. století, kdy
byly upraveny pro opat ení freskovou výzdobou. Tehdy byly tyto klenby bu zbaveny žeber,
nebo pokud žebra nem ly, jim byly osekány jejich hrany, a byla tak získána plocha pro
výmalbu.132
Na po átku 20. století p estávaly posta ovat prostory staré knihovny, a tak se na severní
stran kostela za alo roku 1902 stav t novobarokní knihovní k ídlo. Kv li tomuto objektu
byla zbourána barokní kaple sv. Václava a sv. Michala s poh ební kryptou, která byla
p iložena k severní stran

kostela. P i t chto pracích byly zjišt ny n které nedostatky

a defekty severní zdi kostela. Bylo objeveno, že základy této zdi nejsou dostate né. Byly
zhotoveny ze dvou vrstev lomového kamene, odd lených kamennou vrstvou skládané na
zp sob dlažby, p i emž spodní vrstva byla spojována bez malty, horní byla spojována
vápennou maltou. Po t chto zjišt ních byly základy prohloubeny do úrovn 170 – 190
centimetr

a spodní základová vrstva byla od východu k západu po

cementovou maltou. Dále bylo zjišt no, že je severní ze

ástech spojována

velikým tlakem klenby vytla ena

oproti linii p i zemi až o 15 centimetr a že samotná mohutná klenba kostela, široká 60
centimetr , je také posunuta. Tyto posuny byly zp sobeny patrn nedostate nými základy
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a kvádrovým obloženým, které nebylo dostate n vázáno. Aby se zabránilo dalšímu pohybu
v d sledku tlak kleneb, byla severní ze u nových základ zvenku obložena novými kvádry.
U zem byly použity kvádry žulové, ve vyšších vrstvách pak trachytové. Následn se ukázalo,
že v d sledku etných požár v historii kláštera jsou poškozeny všechny kvádry severní st ny
kostela a že musí dojít k jejich vým n . V kvádrech se následkem žáru objevovaly praskliny
a docházelo k jeho miskovitému odlupování. Po opat ení novým kvádrovým obložením byla
tedy severní st na ješt opat ena ty mi novými op ráky, a byla tak stabilizována. V této dob
bylo ješt zjišt no, že severní v ž kostela p i svém severozápadním nároží výrazn poklesla
a d sledkem toho se mezi touto v ží a kostelní zdí na ní navazující objevila 10 centimetr
široká trhlina. Dalšímu poklesu v t chto místech bylo zabrán no umíst ným silných
železných kotev do zdiva. Po t chto pracích, sledujících statické zajišt ní severní ásti
kostela, byly roku 1907 dokon eny nové stavby knihovny a klášterního muzea. Všechny tyto
úpravy z po átk 20. století popisuje ve své práci O. Novosadová.133 Posledním stavebním
zásahem do podoby kostela byla potom rekonstrukce západního pr elí, kterou v letech
1930–1931 provád l klášterní stavitel Franz Kroy.134 Dokladem této innosti jsou mimo jiné
letopo ty 1930 a 1931 vytesané do oblou ku vlysu v první etáži jižní v že a dodnes znatelný
rozdíl v mí e poškození p vodních a vym n ných kamenných prvk .
Mezi léty 1950–1978 objekt spravovala a využívala s. lidová armáda, v tomto období došlo
k masivnímu chátrání a devastaci celého kláštera v etn kostela. V sedmdesátých letech byly
provedeny drobné opravy interiéru. P i nich byl nalezen pr chod z jižní bo ní lodi do k ížové
chodby, opat ený gotickou zazdívkou [23], odkryt barokní štukový nános na ásti jednoho
polopilí e [24] a jeho hlavici [25], a byla tak potvrzena Gnirsova zjišt ní z roku 1932. V roce
1978 p ešel klášter pod správu Státního ústavu památkové pé e a ochrany p írody v Plzni,
ovšem bohužel ani tento krok p íliš neprosp l ke zlepšení situace. Kv li nedostatku financí
a z dalších d vod byly provedeny jen n které vým ny st ešního oplechování objekt , a to
zna n nekvalitním zp sobem, který spíše urychlil proces destrukce.135 Popis stavu kostela
k roku 1981, jak jej popisuje O. Novosadová, tak byl velice neut šený. V klenbách uvádí
nález zna ných trhlin a upozor uje na vzlínání vlhkosti do dlažby a obvodových zdí kostela.
P i op tovných vloupáních bylo poni eno a rozkradeno bohaté vybavení kostela v etn
varhan. O. Novosadová také konstatuje, že st ešní krytina i oplechování v ží je zna n
poni eno, a v d sledku toho do objektu siln zatéká.136 Po roce 1989 byl kostel restituován
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premonstrátským ádem, který se snaží o postupnou obnovu kláštera. Stavební úpravy, které
dosud prob hly, se týkají p edevším jiných klášterních budov než konventního kostela.137
8. Vzory a analogie
Snaha nalézt možné p íbuznosti stavby, která je p edm tem bádání, s ostatní stavitelskou
inností na základ stylové analýzy pat í k základním p edpoklad m um leckohistorické
práce o architektu e. Toto úsilí je v p ípad

našeho objektu pom rn

složité, protože

p edevším p i barokních úpravách v sedmnáctém století prošel interiér stavby a s ním i mnoho
architektonických detail výraznou prom nou. Práv tyto detaily jsou p i srovnávací analýze
velmi d ležité a jejich absence situaci pon kud problematizuje. P esto se pokusíme rozborem
dochovaných charakteristických znak tuto stavbu zasadit do pat i ného slohového kontextu.
Jedním z mnohých faktor , které mohly mít podíl na formování podoby tepelského
klášterního kostela, jsou nepochybn vazby fundátora celého kláštera na další významné
soudobé patrony z ad soudobé šlechty. Zkoumáním t chto vztah

je možné vytvá et

p edpoklady o vlivech výsledk zakladatelské innosti ostatních velmož z Hroznatova okolí
na jeho vlastní fundaci. P ímým d kazem o existenci takových vazeb nám je sv de ná ada
v zakladatelské listin z roku 1197. V té se nacházejí jména dvou Hroznatových sou asník ,
Ji ího z Milevska a Slavka z Oseka.138 Tito dva velmožové stáli za vlastními, nemén
významnými klášterními fundacemi. První z nich založil premonstrátský klášter v Milevsku
v letech 1184-1187 na míst svého dvorce s kostelem sv. Jiljí (postaven p ed rokem 1185).
V p ípad klášterního kostela se jedná o trojlodní baziliku. Ta se svým rozvržením velmi
podobá kostelu v premonstrátském klášte e na Strahov .139 V souvislosti s tepelským
kostelem je nápadná p edevším p íbuznost formování západního pr elí obou staveb. Jedná se
o velmi hmotné, masivní pojetí, dopln né dvojicí mohutných v ží na nárožích. Odpovídá
starší domácí tradici známé již kup íkladu práv u strahovského klášterního kostela. Je tedy
možné uvažovat o p enosu této tradi ní formulace p es milevskou baziliku na stavbu
tepelskou. Jak vidno, u premonstrátských staveb této doby bylo takovéto pojetí západních
partií klášterních kostel obvyklé. Druhý šlechtic, Slavek z Oseka, stojí za fundací kláštera
v Oseku v severních

echách. Tamní kostel byl stav n od roku 1207 a vysv cen byl již na

po átku 20. let 13. století. Tato stavba je siln barokizována, její jádro a rozvržení se ovšem
dochovalo v p vodní podob .140 Jakožto architektura cisterciácká podléhá stavba na ízením
137

HLINOMAZ 2003, 145sq.
HLINOMAZ 2003, 137sq.
139
D VU I/1, 63.
140
KUTHAN 1983b, 112.
138

tohoto ádu, vyžadujícím prostotu a skromnost provedení. Proto zde na rozdíl od klášterního
kostela Zv stování Pán

v Teplé výrazné v žové pr elí chybí. Podobnost je ovšem

v utvá ení samotného prostoru trojlodí, a to konkrétn ve form klenebních polí st ední lodi.
Ta jsou u obou staveb výrazn obdélná a odpovídají jim tvercová klenební pole lodí
vedlejších. V p ípad obou staveb jsou k sob délky p í ných os klenebních polí vedlejších
lodí a lodi hlavní v pom ru p ibližn 1:2. Tento dynamizující prvek v pojetí utvá ení vnit ního
prostoru tyto stavby spojuje. Jejich podoba v partiích východn od transeptu se od sebe však
již zna n

liší. Zatímco v Teplé se nachází klasi t jší troj lenné zakon ení s dv ma

postraními apsidami a st edním polygonálním chórem, v Oseku je použita u cisterciák
oblíbená bazilikální dispozice s pravoúhlým záv rem.141 S tepelským kostelem je osecká
klášterní stavba spjata ješt

jednou podobností, oproti p edcházející však podobností

v detailu. Stejn jako v Teplé jsou zde bo ní lodi od hlavní odd lené hrotitými arkádami,
v obou objektech je užito gotické tvarosloví detailu na stavbu v ješt románském duchu.142
Ani v jednom z výše zmi ovaných p ípad nelze s jistotou tvrdit, že zde existovaly takové
vztahy, které by zap í inily p ímou inspiraci stavitel Teplé t mito stavbami, nebo že se na
vzniku tepelského kostela podílely stavební huti z Oseka i Milevska. Neexistuje pro to žádný
p ímý pramenný doklad, pouze doklad sv d ící o stycích osob stojících za jejich výstavbou.
Nicmén tyto vztahy vytvá ejí p edpoklady pro hypotetické úvahy o dvou možných zdrojích
inspirace, které mohly p isp t k utvá ení podoby klášterního kostela Zv stování Pán v Teplé.
S pozoruhodným názorem na p vod tepelského konventního kostela p ichází ve své knize H.
J. Tyl, povále ný p evor kláštera. P isuzuje zásadní vliv na výstavbu kláštera i samotné
kostelní budovy premonstrátskému klášteru v Želiv . Dokonce zde usuzuje existenci jakéhosi
mistra - „…slavného stavitele pozdn románské doby, eského premonstráta ze Želiva.“.143
P edpoklad innost n jaké želivské stavební huti na tepelské stavb ani existenci slavného
želivského stavitele bohužel nepodkládá žádnou argumentací ani prameny. Vysv tluje jej
pouze svým tvrzením, že Želiv byla v té dob proslavená svým stavitelstvím a že byla
hospodá sky velmi vysp lá.144 Bohužel dnes nelze pod ídit želivskou stavbu pat i nému
srovnání s kostelem v Teplé, protože její pozdn -románská podoba se do našich dob
nedochovala. Na míst p vodní stavby se nyní nachází objekt, který je výsledkem stavební
innosti v dob
141
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východní ásti nazna uje možnost, že se zde nacházela trojice stejn širokých apsid, podobn
jako je tomu u klášterního kostela na Strahov .145 Jedná se však o hypotézu, která podob
tepelského záv ru neodpovídá. V každém p ípad

je nesprávné spojovat nám nep íliš

neznámou podobu chrámového prostoru v Želivu s tepelskou stavbou už z toho d vodu, že se
na výstavb obou nepodílel premonstrátský ád. Do Želiva premonstráti p išli až v roce 1149,
poté co byli po nastoupení nového pražského biskupa Daniela I. vyhnáni z konventu
benediktýni. Klášter byl totiž jako benediktýnský založen již roku 1144 a klášterní chrám
P. Marie vysv cen již roku 1148.146 Je možné, že vysv cena nebyla kompletní stavba, ale
kup íkladu pouze její hotová chórová ást. To by mohlo znamenat, že na její dokon ování
b hem následujících let m lo ur itý vliv to, že se jednalo o premonstrátský klášter a že
doopravdy existoval n jaký premonstrátský stavitel. Ovšem výstavba tepelského chrámu se
odehrávala p edevším až v první t etin 13. století a má tak od stavebních aktivit v Želiv
pom rn veliký asový odstup. Z výše uvedených d vod se tedy zdá tvrzení H. J. Tyla
nepravd podobné.
Podoba ešení východní ásti m že mít do jisté míry své východisko v okruhu staveb tzv.
hirsauské architektonické školy.147 Klášter v Hirsau byl jedním z center, kde b hem desátého
a jedenáctého století probíhala reforma ádu benediktýn inspirovaná clunyskými reformami.
Tamním kostel sv. Petra a Pavla, vysv cený v roce 1091, m l podobu trojlodní baziliky
s transeptem, na který na východní stran navazoval hlavní chór se dv ma chóry postraními.
Chóry postraní jsou tu jakýmsi prodloužením bo ních lodí za transeptem na východ. Dalším
typickým znakem je výrazné první klenební pole p ed k ížením akcentované v p ípad kostela
sv. Petra a Pavla použitím valené klenby, zatímco zbytek lod byl plochostropý. Toto
zd razn ní je vyjád ením liturgické funkce tohoto místa, nebo zde kon ila oblast ur ená
eholník m nepat ícím ke kanovnickému domu, tzv. chorus minor.148 Tento dispozi ní rozvrh
se následn uplatnil na dalších stavbách, které vytvo ily ucelenou architektonickou skupinu,
a to nap íklad v klášterech v Alpirsbachu, Schaffenhausenu

i v klášte e Paulinzella

v Durynsku.149 P i pohledu na záv r tepelského kostela vidíme, že se ješt o sto let pozd ji
mohli jeho stavitelé touto skupinou inspirovat, ovšem nacházíme zde ur ité odlišnosti. Na
transept o t ech polích na východní stran navazuje hlavní chór zakon ený polygonálním
záv rem a po jeho stranách se nacházejí dva bo ní chóry zakon ené p lkruhovou apsidou.
V p ípad , že si p edstavíme místo pozd ji p istav ného polygonálního chóru p lkruhovou
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apsidu, v tší než apsidy bo ní, ovšem podobn

ešenou, v p dorysu nám to hirsauské schéma

m že p ipomínat. V Teplé jsou ovšem mezi jednotlivými chóry mezery, a chóry tak k sob
p ímo nep iléhají. Od hirsauského okruhu se Teplá liší také do jisté míry alogickou návazností
na zbytek sí ového trojlodí. Zatímco u hirsauských staveb jsou bo ní chóry jakýmsi
prodloužením bo ních lodí, v Teplé jejich osa neodpovídá osám bo ních lodí, ale je v i nim
posunuta sm rem ven ze stavby. Vedlejší chóry tak úžeji souvisejí pouze s hmotou transeptu,
ovšem do symetrie celkové stavby vnáší jistou nepravidelnost. Tato pozd jší prom na
hirsauských vzor není ojedin lá, E. Bachmann ji spat uje nap íklad také v Hamersleben,
sm rem na východ od nás ve Sti né v dnešním Slovinsku i pon kud jiným zp sobem na
moravském Velehrad .150 Ur itý vztah k hirsauskému okruhu a volné navázání na jeho
architekturu je možné vysv tlovat kup íkladu tím, že premonstrátský ád jako takový
v podstat navazuje na p edchozí reformy ádového života a p ebírá mimo jiné i prvky ehole
hirsauské.151
Další paralelu s tepelským záv rem vidí Bachmann ve východním záv ru dómu
v Naumburgu.152 Proluky mezi chóry ovšem nejsou v Naumburgu tak výrazné a vedlejší
chóry odpovídají nazna ené vnit ní logice stavby jako prodloužení vedlejších lodí. V Teplé
jsou proluky širší a vychylují osy postraních chór

z os postraních lodí. Tato podstatná

odlišnost a i d ív jší založení a po átek stavebních prací v Teplé (p estavba naumburského
dómu probíhala asi mezi léty 1200-1242) ovšem zna n zpochyb uje hypotézu p ímého
odvození formy tepelského záv ru z naumburské katedrály. Další nesrovnalost lze spat ovat
v tom, že v Naumburgu jsou do obou proluk vložená schodišt sloužící k p ístupu do dvou
v ží, které vyr stají nad postraními kaplemi. V Teplé je vloženo to ité schodišt pouze do
ásti severní proluky, jižní je zcela prázdná. A. Merhautová chápe proluky jakožto úložný
prostor na cenné p edm ty.153
Jedním z východisek p i hledání p íbuzných staveb ke klášternímu kostelu v Teplé m že být
jeho prostorová dispozice, jíž je v tomto p ípad trojlodní hala [26]. Chrámový prostor
v tšinou se t emi stejn nebo tak ka stejn vysokými lod mi v r zných modifikacích je v celé
Evrop v období mezi p elomem 10. a 11. století až do 13. století pom rn obvyklým jevem.
Nejhojn ji jsou takové kostely dochovány v jihozápadní Evrop na území dnešní Francie
a Špan lska, ovšem mnoho jich lze najít také v Itálii i dále sm rem do st ední Evropy, blíže
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našemu prost edí.154 V p ípad Teplé, která leží v západních

echách, je tak t eba hledat

vzory pro ešení prostoru na západ od p í né lodi v p ilehlých oblastech N mecka. Na našem
území nemá toto ešení starší obdoby, a jedná se tak o v bec nejstarší kostel o stejné výšce
všech t í lodí u nás. V oblasti Horní Falce, která bezprost edn sousedí s oblastí západních
ech, se nachází skupina halových kostel , u kterých lze více i mén pozorovat souvislosti
s naší stavbou. Tuto skupinu p íbuzných staveb popsal ve své diserta ní práci L. Stoltze,155
ovšem do spojitosti s tepelským kostelem je uvedl až H. Tümmler,156 pozd ji také
E. H. Kubach.157 Jedná se o kostel sv. Petra v Augsburgu, sv. Mikuláše v Nabburgu,
sv. Leonharda v ezn , klášterní kostely v kartouze v Prüllu u

ezna a v cisterciáckém

Walderbachu a v klášte e v Bergenu. Všechny se vícemén shodují v dispozici, jsou to
trojlodní haly bez p í ných lodí, v tšinou zaklenuté k ížovou žebrovou klenbou, s užitím
apsid ve východním záv ru.158 Tyto kostely pat í krom kaple sv. Bartolom je v Paderbornu
mezi nejstarší halové kostely v N mecku.159 Nejblíže k Teplé má z této skupiny klášterní
kostel walderbašský, na což jako první upozornil A. Gnirs.160 Klášter ve Walderbachu byl
založen roku 1130 pro augustiniány kanovníky. Pom rn záhy, roku 1143, byl p evzat
cisterciáckými mnichy z Maulbronnu a krátce po roce 1160 byl po p evzat mnichy
z Waldsassen.161 Walderbašská stavba je trojlodní halou o osmi klenebních polích v podélné
ose. V klenb hlavní lodi je použito k ížových kleneb s mohutnými hranolovými žebry,
v lodích vedlejších k ížových kleneb bez žeber.162 Od ostatních staveb se liší v tším rozdílem
ší e lod hlavní a lodí vedlejších, jejichž pom r je zde nápadn podobný jako v Teplé [27].
Tento fakt ješt podtrhuje Gnirsem provedené m ení, které ukazuje, že hlavní lod obou
staveb jsou stejn široké.163 Podobné je u obou kostel i zaklenutí hlavních lodí pomocí
k ížových kleneb s hmotnými hranolovými žebry, ve Walderbachu bez p idaných obloun . U
lodí vedlejších není podobnost zcela jist prokazatelná, protože není jasné, zda v tepelském
kostele byla žebra otlu ena p i barokizaci, i byla klenba bez žeber již ve své p vodní podob .
Stejn jako ve Walderbachu jsou v kostele Zv stování Pán v hlavní lodi meziklenební
p lkruhové pasy, ve vedlejších potom hrotité. Podle Gnirse potom také odpovídají p vodní
románské hlavice sloup v Teplé (jejichž podobu ur il provedením sond) form hlavic, které
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jsou užity v Prüllu.164 Podobným zp sobem, tedy r znými jednoduchými kombinacemi
obloun a výžlabk krytými deskou, jsou ovšem ešeny i hlavice pilí
165

a n kterých dalších hornofalckých halách.

ve Walderbachu

Všechny stavby poté spojuje p ítomnost empory

v západní ásti. P í inu, pro se tyto podobnosti vyskytují, vidí A. Gnirs v Hroznatových
cestách do

íma, kdy patrn projížd l ezenskou oblastí, a mohl se tedy osobn seznámit

s tamní architekturou.166 Toto p ímé angažování fundátora na podob

kostela, navíc

p edpokládající jeho hlubší zájem o soudobý stav stavitelských trend , je pon kud
problematické. Vzhledem k datování v tšiny hornofalckých kostel asi od poloviny 12. století
až do doby kolem roku 1200 by se spíše dala p edpokládat existence vícemén konzistentní
stavební huti p sobící v tomto prostoru. Tato hu

i n kte í její lenové se potom mohli n kdy

po roce 1200 vyskytnout v Teplé a podílet se na zm n

stavebního plánu, která se

p edpokládá v moment dostavby východní ásti a transeptu.
Na otázku, jaký vliv mohl mít Hroznata sám na podobu stavby a jestli zap í inil patrnou
zm nu v rozvrhu stavby v moment , kdy byl vybudován záv r a p í ná lo , nelze bohužel
uspokojiv odpov d t. Pozoruhodná je zmínka o tom, že Hroznata osobn vynesl prvních pár
koš hlíny p i hloubení základ klášterního chrámu: „Et surgens ab oracione ligone arrepto
profundius terram sulcat et aliquot cophinos terra honustos de fundamento primus in humeris
suis portat.“167 Na tento zvyk pokorného aktu samotného fundátora upozornil P. Sommer ve
své práci o funda ních rituálech.168 Uvádí zde událost popsanou v kronice tzv. Kanovníka
vyšehradského, který mluví o obnov vyšehradské kapituly knížetem Sob slavem I. v roce
1129. Kroniká píše o založení této kapituly Sob slavovým otcem Vratislavem II., který m l
p i budování jejích základ sám p inést na stavbu dvanáct koš se stavebním kamenem.169
Toto gesto sám kroniká dává do souvislosti s událostí, která se m la stát p i založení baziliky
sv. Petra císa em Konstantinem. Ten m l p i hloubení jejích základ vynést dvanáct koš
s hlínou s odkazem na symboliku ísla dvanáct jakožto po tu Ježíšových u edník .170 Král
Vratislav II. tak sám sebe prezentuje jako „ eského Konstantina“ a P. Sommer s tímto gestem
dává do souvislosti i fakt, že byly tento kostel i kapitula vyjmuty z jurisdikce eských biskup
a byla pod ízena p ímo papežské kurii.171 Dalším p íkladem tohoto funda ního rituálu je
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zpráva o založení kláštera v Pegau hrab tem Wiprechtem Groj ským, který byl
Vratislavovým zet m a jist se jeho konáním inspiroval.172 Ve sv tle t chto zjišt ní se nám
tedy jeví legendistova poznámka o Hroznatov osobní ú asti p i hloubení základ tepelského
kostela a nošení koš s hlínou jako doklad o praktikování tohoto zvyku v našem prost edí.
Bez zajímavosti není ani fakt, že i tepelský klášter byl vyjmut z domácí biskupské pravomoci
a jeho opat byl p ímo zodpov dný ímu. Otázkou v tomto p ípad ovšem je, zda se jedná o
popis události, která se skute n udála, i zda se jedná pouze o ur itý legendický topos, se
kterým byl Hroznat v legendista obeznámen.
Další významnou stavbou, u které lze najít ur ité formální shody s kostelem v Teplé je dóm
sv. Petra a Ji í v Bambergu.173 Tento kostel byl založen již roku 1004 biskupem Jind ichem
II., ovšem do roku 1185 dvakrát vyho el a byl poté rekonstruován. Pro nás je d ležitá
kompletní p estavba po druhém požáru, která za ala kolem roku 1200. Asi do roku 1225 byla
vystav na východní ást, do roku 1230 zaklenuty lod kostela a od roku 1232 byl budován
západní chór a p ilehlé v že. Kostel byl pak vysv cen roku 1237.174 První konkrétní
podobnost ve tvarosloví t chto dvou staveb lze sledovat ve form klenebních žeber. Stejn
jako v Teplé v hlavní lodi a ve tvercovém poli chóru se v Bamberku vyskytují hranolová
žebra opat ená na spodní stran oblounem, na což upozor uje ve své práci Ji í Kuthan175.
Další podstatný doklad o p íbuznosti obou staveb, alespo v n kterých jejich stavebních
etapách, lze spat ovat ve zp sobu dekorování v žových partií a formulování v žních okenních
otvor . V p ípad bamberského dómu se jedná o v že u východního chóru, tedy o partie
vystav né kolem roku 1225. Okna v šesté etáži mají formu dvou sdružených zahrocených
oken, vložených do odstupn né arkády, do jejíhož ústupku je vložen prut s nasazeným
prstencem [28]. V Teplé jsou do druhé v žní etáže prolomena pouze jednoduchá sdružená
okna, ovšem mají velmi podobnou, jednoduchou zahrocenou formu. I zde jsou celá okna
vložena do arkády, která je ovšem oproti Bambergu zahrocená, a na jižní v ži dokonce
dvakrát odstupn ná. V ústupcích jsou, stejn jako v Bambergu, vloženy pruty s prstenci.
V obou podlažích v žové ásti je potom oblou kový vlys a zubo ez, které jsou oba ve spodní
etáži svou formou tak ka totožné s pojetím tohoto len ní plochy zdiva na v žích v Bambergu
[29]. Jak výstavba v ží bamberského dómu, tak zaklenutí jeho lodí asov dob e odpovídá
dataci zaklenutí klášterního kostela v Teplé a vybudování jeho v ží. Možné ovlivn ní ástí
tepelské stavby bamberským dómem, umožn né nap íklad stejnými emeslníky podílejícími
172

SOMMER P. 1999, 24.
nap . MENCL 1958, 141, MENCL 1960, 187, KUTHAN 1982, 305.
174
WINTERFELD 1979, 141–145.
175
KUTHAN 1994, 390.
173

se na obou stavbách, i pouze emeslníky obeznámenými ur itým zp sobem s touto dozajista
významnou stavbou, nelze sice doložit jinak než pouze formálním srovnáním, ovšem zdá se
velmi pravd podobným. D. Winterfeld ve své knize tvrdí, že existují nepopiratelné
podobnosti mezi ornamentikou bamberského dómu a skupiny staveb na jihovýchod od
Bamberka. Zpochyb uje možnost s jistotou prokázat, že se na t chto stavbách (T ebí , Tulln,
sv. Michal ve Vídni, Lebeny, Ják a další) podílely p ímo ruce kameník pracujících také
v Bamberku, nicmén stejn tak tuto eventualitu nevylu uje.176 Evidentn tedy není naše
hypotéza o p íbuznosti pozdní fáze výstavby tepelského kostela s Bamberkem ojedin lá. Na
jiném míst

Winterfeld na základ

architektonických

podrobné komparace ornamentiky užité na

láncích datuje vstup bamberských prvk

do stavby kostela v Jáku

v dnešním Ma arsku n kam za rok 1230.177 Tato datace ur ité migrace kameník ( i snad jen
ší ení vzorník nebo jiného zp sobu p esunu vzor ) z Bamberku pom rn daleko sm rem na
jihovýchod dob e souzní s naším datováním pozdní stavební etapy v Teplé n kam do
dvacátých let 13. století. Navíc je t eba si uv domit, že tepelský klášter je oproti Jáku
Bamberku pom rn dost blízko.
Stavbou, která vykazuje ur ité formální analogie jak s bamberským dómem, tak klášterním
kostelem v Teplé, a m že tak být dalším zdrojem poznání geneze tepelské stavby, je farní
kostel sv. Mikuláše a sv. Alžb ty v Chebu.178 M sto Cheb s císa ským palácem a kaplí
budovaných b hem poslední tvrtiny 12. století, pat ilo k nejvýchodn jším cíp m p ímého
p sobení íšské kultury a tato skute nost se odrazila i na stavb tamního kostela. Tuto stavbu
rekonstruovala E. Šamánková podle archeologických nález

provedených v polovin

19. století B. Gruberem jako trojlodní baziliku o ty ech polích klenutých vázaným klenebním
systémem. Na východ se k lodi p ipojovala dvojice v ží, mezi nimiž byl umíst n tvercový
chór, patrn uzav ený p lkruhovou apsidou, na západ se potom nacházela p í ná lo o t ech
klenebních polích s hlavním západním portálem v ose pr elí.179 V chebském kostele se
odráží jednak starší místní tradice, jak ji spat ujeme v kapli císa ské falce, která byla
budována n kdy v poslední tvrtin 12. století císa em Fridrichem Barbarossou.180 Dále se
zde, podobn

jako v Teplé, dá vysledovat jistá p íbuznost formulování v žových partií

a rozvrh východní ásti s bamberským dómem. Jednotlivá patra hranolových v ží, p vodních
v ty ech prvních etážích, jsou len na oblou kovým vlysem, zubo ezem a lizénami a do
t etího a
176
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s vložením oken do ústupku, který je opat en pr b žným prutem, nápadn p ipomíná ešení
v Bamberku a Teplé. Co se týká dispozice východního záv ru v Chebu, jistou analogii
s bamberskou stavbou lze spat ovat v umíst ní v ží do kout mezi chór a ze
lod .181 Souvislost s Bamberkem a všeobecn

chrámové

štaufským prost edím nazna uje také

p ítomnost p í né lodi na západ . Datování chebského kostela sv. Alžb ty a Mikuláše je na
základ stylových analýz kladeno v souvislosti s bamberským okruhem do dvacátých let
13. století,182 a

asov

tedy pom rn

dob e konvenuje s pozd jším stavebním obdobím

v Teplé.
Všechna provedená srovnání p edkládající možné vazby tepelského klášterního kostela na
jiné stavby, mohou do jisté míry ujasnit náš pohled na pr b h a vývoj stavby, který byl
pravd podobn zna n složitý a nejednotný. Zpo átku byla budována východní ást s volným
p dorysným navázáním na starší západní klášterní architekturu, jak to m žeme vid t ve stejné
dob nap íklad na Velehrad . Následovala výstavba trojlodí. Není jasné, zda bylo plánováno
jako hala od za átku, i zde došlo ke zm n plán b hem výstavby, a zda nemohlo být
budováno sou asn s východní ástí. Každopádn tato ást byla svou formou poznamenána
skupinou halových staveb ze sousedního Bavorska, a to nejen v celkovém rozvržení prostoru,
nýbrž i v n kterých detailech. Na záv re né fázi výstavby, kterou m žeme klást n kam do
dvacátých let 13. století, se poté objevují ve v žových partiích a v klenutí nápadné afinity se
stavbami bamberského okruhu, které nejsou v západních

echách ojedin lé (Cheb). Pro

p íchod kameník z Bamberka bohužel neexistuje ve stavu dnešního bádání kardinální d kaz.
D. v. Winterfeld publikuje ve své knize veliký po et kamenických zna ek nalezených na
bamberském dómu,183 a p ípadný nález shodných zna ek v tepelských v žích by takovým
d kazem dozajista byl. Bohužel technický stav v žních schodiš v dnešní dob nedovoluje
provést pat i ný stavebn historický pr zkum, který ostatn nebyl dosud proveden ani na
zbytku stavby. Tímto sm rem se tedy otevírají možnosti dalšího bádání.
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9. P sobení kostela v Teplé na další stavby
Jak vyplývá již z p edchozí kapitoly, tepelská stavba nestojí v d jinách architektury jako
solitér, ale naopak je nedílnou sou ástí námi rekonstruovaných proces , kterými se snažíme
co nejlépe postihnout povahu vývoje st edov ké architektury ve st ední Evrop . Stejn jako
existují pro kostel v Teplé v našich hypotézách p ímé a nep ímé p edobrazy v soudobých
a starších stavbách, tak i pracovníci tepelské huti pravd podobn po dokon ení prací zde
pokra ovali ve své

innosti jinde, a stejn

pak mohla p sobit sama stavba na mladší

architekturu jako vzor.
Tepelský klášter, jakožto stavba monumentální, mohl fungovat jako bezprost ední inspira ní
zdroj v tom smyslu, že emeslníci p sobící zde mohli pracovat na jiných, mén exkluzivních
stavbách v blízkém i vzdáleném okolí. Tyto stavby, hypoteticky zasažené jejich inností
a fakticky nesoucí formální znaky tomuto tvrzení odpovídající, se nacházejí v oblasti
severozápadních

ech a jedná se jednolodní tribunové kostely. Nejvýrazn jšími z nich jsou

kostely v Potvorov , Vroutku, Kostomlatech pod Milešovkou, Údlicích a Vinci, které
vznikaly vesm s v první polovin 13. století.184 Je ovšem t eba íci, že spolu s tepelskou
stavbou je p i hledání východisek t chto staveb nutno poukazovat i na farní kostel v Chebu
a potažmo i na tamní palácovou kapli, které tvo í spolu s Teplou významnou skupinu
p íbuzných monumentálních staveb západních
zárove

ech. Jednotícím znakem t chto staveb,

odkazujícím na nazna ené souvislosti, je

asté užití k ížových kleneb, zdivo

z pom rn velikých a pe liv opracovaných kvádr a p edevším pojetí vn jšího len ní zdiva
pomocí p íbuzných

lánk

a ornamentálních motiv . Bohaté užití plasticky vyvinutého

oblou kového vlysu a zubo ezu odpovídá svým zpracováním obdobným dekoracím na
severní apsid a na v žových partiích v Teplé. Nápadný je p itom spole ný charakter t chto
lánk u tribunových kostelík , kde je vrstva len ní jakoby p iložena k líci zdiva a vytvá í
samostatnou vrstvu, jejímž úkolem je p edevším plastický ú inek.185 Tato složka není v Teplé
do takové míry akcentována. Dalším pojítkem, možná p íliš obecným, m že být podoba
klenebních patek nap íklad na portálech a na pilí ích tribunových kostel . Podobn jako
v Teplé se jedná o skladbu obloun

a výžlabk

krytých deskou. V každém p ípad

lze

konstatovat, že díky p sobení stavitel a kameník , kte í pracovali na tepelském klášterním a
chebském farním chrámu, vznikla v prvních desetiletích 13. století v oblasti severozápadních
ech

pozoruhodná

skupina

venkovských

kostel , a

monumentálních stavbách je více než pravd podobná.
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jejichž závislost na

t chto

V klášterním kostele v Teplé se vyskytuje celá ada architektonických prvk , které se objevují
ve stejné dob v celé st ední Evrop , i je na n n jakým zp sobem v následující dob
navázáno. Tak zde spat ujeme sloupy s polygonálním profilem, který se stal pro naši oblast
typickým.186 Objevují se zde jedny z prvních hranolových žeber s podloženým oblounem
a kup íkladu pokro ilé užití lomeného oblouku v chrámové lodi i ost ní v žních oken. ím
však drží tepelské trojlodí prvenství p inejmenším v oblasti eského království je jeho halové
pojetí. Bezprost ední návaznost na tento aspekt lze ovšem u pozd jších halových staveb u nás
prokázat jen t žko. Nedochovaly se totiž prakticky žádné architektonické detaily
v zbarokovaném interiéru, díky nimž by se daly vysledovat n jaké bližší vazby. P esto se
pokusíme na ur ité návaznosti v obecné rovin

poukázat a alespo

nazna it postavení

tepelského kostela v po etné skupin halových staveb u nás. V rozvržení prostoru má k Teplé
pom rn

blízko sí ové trojlodí kolínského kostela sv. Bartolom je (budované n kdy

v šedesátých až sedmdesátých letech 13. století),187 a to ve smyslu podobného pom ru
velikosti p í ných os klenebních polí lodí vedlejších a hlavní lodi. V Kolín i Teplé je tento
pom r zhruba 1:2, tedy pole hlavní lodi jsou oproti polím lodí vedlejších zna n obdélná a do
prostoru je tak vnesen ur itý dynamický prvek. Další halovou stavbou budovanou ješt ve
13. století je kostel sv. Václava v Olomouci.188 Její celkový charakter se od Teplé liší,
nicmén je tato stavba dalším d kazem zakotvení halového pojetí chrámové architektury na
eském území. Bližší stylovou paralelu je poté možné spat ovat v halovém trojlodí
klášterního kostela ve Vyšším Brod . To bylo budováno v první polovin 14. století a užitím
sí ového prostoru nepat í v kontextu cisterciácké st edoevropské architektury mezi výjimky,
podobným zp sobem byl pojat kup íkladu sí ový záv r kostela v klášte e Heiligenkreuz,
kostel cistercia ek v Mariensternu v Horní Lužici i klášterní kostel ve slezském Kamienci.189
Co vyšebrodské trojlodí spojuje s Teplou je použití polygonálních sloup , které jsou zde
ovšem do prostoru hlavní lodi nato eny svou hranou, a ne plochou, jak je tomu v Teplé. Tak
m že být tato stavba chápána jako jeden ze spojovacích lánk mezi sí ovým prostorem
s využitím polygonálních forem, jak jej spat ujeme v tepelském kostele a kde se objevuje
v naší oblasti patrn poprvé, a velikou oblibou tohoto zp sobu pojetí architektury v pozdní
gotice.190
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Záv r
Na základ p edložených fakt se snad fundace blahoslaveného Hroznaty jeví op t o n co
jasn ji. A to jak v kontextu historickém, tak v kontextu soudobé architektonické tvorby
a místní stavební tradice. Klášter byl založen za pom rn neklidné politické situace v období
k ížových výprav a domácích rozbroj a datování jeho založení se p íliš up esnit nepoda ilo.
Datace mezi rok 1191-1197 nám tedy musí posta ovat. Umíst ní kláštera dob e konvenuje
s fundátorovými zájmy na esko- íšském pomezí, kde bylo t eba i takovýmto zp sobem
obhájit územní vlastnictví p ed osadníky z Bavorska. Osazení kláštera premonstráty odpovídá
dobovému trendu. Tehdy za ala být dávána p ednost tomuto ádu a cisterciák m jakožto
oporám papežství a všeobecn v tším ú astník m politického života na úkor starších ád ,
které se kv li absenci centralistické organizace nemohli nových rolí tak úsp šn zhostit.
V souvislosti se založením kláštera je pozoruhodná zmínka ve Vita fratris Hroznatae
o vynášení koš s hlínou p i hloubení základ samotným Hroznatou. Zdá se, že tento akt
spojovaný s osobou císa e Konstantina a založením svatopetrské baziliky se stal vzorem pro
funda ní rituál u nás praktikovaný a zpráva o založení tepelského kostela je toho dalším
dokladem.
P vodní podoba kostela byla dána p edevším dv ma až t emi stavebními etapami. Do nich lze
roz lenit výstavbu východní ásti, halového trojlodí a horních dvou pater v ží. První se opírá
o starší tradici monastické architektury, druhá o podobu halového trojlodí, jak ji spat ujeme
ve skupin klášterních staveb v Bavorsku a t etí n jakým zp sobem p ijímala formu
spat ovanou na v žích v Bamberku. Hledání stylových analogií a pokusy o jasn jší definování
p ípadných vztah

stavebních hutí jsou v našem p ípad

ovšem pom rn

obtížné kv li

nedostatku architektonických detail , na jejichž základ lze p esv d ivou stylovou analýzu
postavit. S jistou dávkou opatrnosti však lze p edpokládat existenci stavební huti, která
pracovala jak na chebském kostele, tak na kostele v Teplé a pozd ji p sobila p i výstavb
panských tribunových kostel v severozápadních echách.
D ležitá pro dnešní vzhled památky je poté p estavba záv ru, kterou jsme se pokusili datovat
n kam k roku 1300, a pozd jší, p edevším barokní, úpravy. Jak m žeme vid t, klášterní
kostel v Teplé je stavba, na níž se promítlo mnoho vrstev architektonické tvorby a i ve své
p vodní podob se jedná o stavbu ze stylového hlediska pom rn nejednotnou. Její poznání
pro nás tak m že být jedním z d ležitých vodítek p i zkoumání jak architektury po átk
13. století, tak architektury pozd jší doby.

Resumé
Kostel Zv stování Pán v premonstrátském klášte e Teplá
Tato práce je monografickým zpracováním architektury kostela Zv stování Pán
v premonstrátském klášte e v Teplé s d razem na p vodní podobu z po átku 13. století.
Klášter byl založen v západních echách eským velmožem Hroznatou jako náhrada za ú ast
na k ížové výprav . Klášterní kostel byl budován asi od roku 1193 do roku 1232, kdy byl
vysv cen. Má formu trojlodní haly s transeptem, jedním hlavním chórem a dv ma vedlejšími
chórovými kaplemi. Nad západním pr elím je opat en dv ma v žemi. Jedná se o nejstarší
halovou stavbu na území

ech. Halové trojlodí vychází z podoby skupiny bavorských

sí ových prostor , v že vykazují ozvuky p icházející gotiky, jak je formulována v Bambergu.
Kolem roku 1300 bylo p vodní ešení hlavního chóru nahrazeno polygonálním záv rem.
Interiér kostela prošel v 17. a 18. století barokními úpravami. Jedná se o pozoruhodnou stavbu
sv d ící o rozmanitosti st edoevropské architektonické tvorby svého období.
The Church of Annunciation in Norbertian Abbey in Teplá
This paper is monographic description of architecture of Abbey church in Teplá, with accent
on original form from the beginning of the 13th century. The monastery was found in West
Bohemia by noble Hroznata, as a compensation of participation abandon in crusade. The
Abbey church was constructed perhaps from 1193 till 1232, when it was dedicated. It has
form of three-aisled hall with transept, with main choir with two smaller choir chapels aside.
Two towers are built above the western frontispiece. It´s the oldest hall church in Bohemia.
Its hall form appears from the form of group of Bavarian hall churches, the towers have
resonance of incoming Gothic, as it can be seen in Bamberg. The original choir part was
replaced by choir polygon about the year of 1300. The interior of church passed in 17th and
18th century baroque adjustment. This remarkable monument reflects the variety of
architecture of Central Europe in early 13th century.
Keywords: Romanic architecture, Gothic architecture, medieval architecture, bohemian
architecture, Norbertian Abbey in Teplá
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