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Anotace 
Práce by m la zachytit dobu vzniku dvou kostel  s ohlédnutím na historickou situaci 

ve 13. století v p emyslovských echách. Dále se pokusí zhodnotit sociální, právní a 

majetkovou situaci dané lokality, p emž bude sledovat vývoj a stavební aktivity na daných 

stavbách. 

Práce je uvedena kapitolou o správní oblasti Sedlecka, která má poukázat na st et 

zájm eských panovník  a ímských vládc  na tomto území a to p i formování eského státu 

a historického m stského státu Cheb na p elomu 12. a 13. století 

S po átky aglomerace m sta Ostrov je spjat rozrod Hrabišic . Následující kapitola 

tedy pojednává o tomto rozrodu, majetkové základn  a jejich fundacích. St žejní díl práce je 

nován translokaci sídlišt  a p esunu farního centra od kostela sv. Jakuba ke kostelu           

sv. Mikuláše. D vodem byla, jak bylo prokázáno, nevyhovující poloha p vodního sídlišt  pro 

jeho další rozvoj, který byl nutný pro konkurenci schopnost zdejšího trhového centra. To se 

vyvinulo následn  v m sto. Tento stav vyvrcholil privilegiem krále Jana Lucemburského.       

V dob , kdy už byl rozestav n nový, pom rn  velký farní chrám. Ten nahradil v této funkci 

kostel sv. Jakuba V štšího, který byl sou ástí sídlišt  a dvorce Hrabišic . Kostel sv. Jakuba 

tšího byl zbudován jako kostel vlastnický, emuž nasv ují relikty po tribun .  
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