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Abstrakt  

 

Tato práce se zabývá stavbou kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně, která 

vznikla v letech 1694-1700 podle projektu Jeana Baptisty Matheye. V rámci srovnání je kostel 

zařazen do širší skupiny staveb, vznikajících na duchcovském panství pro Jana Bedřicha z 

Valdštejna. Na základě podrobné umělecko-historické analýzy se ukazuje, že stavba kostela 

v Horním Jiřetíně je z dané skupiny nejkvalitnější a že oproti dosavadnímu hodnocení 

literaturou jedná o pozoruhodné Matheyovo pozdní dílo, které svou kvalitou a promyšleností 

výrazněji nezaostává za jeho ostatními význačnými realizacemi.  

Kromě analýzy obsahuje práce také novou plánovou a fotografickou dokumentaci kostela.  
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Abstract  

 

This thesis deals with the church of the Assumption of the Virgin Mary in Horní Jiřetín, built 

between 1694 and 1700, after the project of Jean Baptiste Mathey. The thesis draws a 

comparsion between the church and the group of other sacral structures built on the Duchcov 

domain for Jan Bedřich of Wallenstein. On the grounds of elaborate analysis it becomes 

apparent, that Jiřetín church is the finest building in this group and – contrary to existing 

evaluation among historians of art – that it is one of the remarkable Mathey’s works of his late 

period, which in its quality and complexity isnť far behind his better known masteripieces.  

This thesis includes also new plan documentation and detailed photographic materiál.  
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1. ÚVOD  

Následující text se věnuje stavbě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně, 

která zatím nebyla podstatněji zpracována z hlediska dokumentačního, ani z hlediska 

umělecko-historické analýzy. Přitom jde o dílo jedné z nejdůležitějších osobností 

architektury 17. století v Čechách a zároveň také o stavbu hodnou pozornosti i z 

památkového hlediska, neboť se nachází v oblasti dlouhodobě ohrožené těžbou uhlí. 

Práce proto byla z části pojata jako stavebně historický průzkum – v jejím rámci vznikla 

důkladná fotodokumentace, přepracování starého půdorysu do plánu se stavebním 

vyhodnocením a podrobný popis kostela. V druhé řadě byla provedena její stylová 

analýza a umělecké hodnocení se zapojením stavby do díla J. B. Matheye.  

 

Co se týká plánů kostela, vycházela jsem z jediného půdorysu, který dosud vznikl a byl 

publikován v monografii od Johanna Josepha Morpera Der prager Architekt Jean Baptiste 

Mathey, která vyšla roku 1927. Vypracován byl stavitelem Franzem Nuskou a jeho 

předností bylo zachycení kostela ve správných mírách a proporcích. Obsahoval však také 

mnoho chyb a nepřesností, které bylo nutné opravit a uvést tak celý plán do souladu s 

realitou. Půdorys jsem zpracovala ve třech variantách a každý představuje řez kostelem v 

jiné úrovni. Vznikl tedy půdorys přízemí a 1. a 2. patra. Nově vytvořené plány byly pojaty z 

hlediska zachycení informací důležitých pro uměleckohistorickou analýzu: zakresleny byly 

tedy všechny sokly, římsy, klenby včetně štukové výzdoby, apod. V neposlední řadě bylo 

do plánů zaznamenáno také barevné vyhodnocení jednotlivých stavebních etap.  

 

Samotný text práce je koncipován jako podrobná analýza stavby. V první části se věnuji 

osobnosti J. B. Matheye s důrazem na jeho sakrální realizace a činnost pro arcibiskupa 

Jana Bedřicha z Valdštejna. Tento akcent je důležitý právě z hlediska role stavebníka 

našeho kostela. Další oddíl se zaměřuje již na stavbu samotnou. Předestřena je nejdříve 

celá problematika daného tématu z hlediska dosavadních názorů na hornojiřetínskou 

stavbu a její roli v rámci díla J. B. Matheye. Po krátkém shrnutí historie kostela, kde jsou 

předložena základní fakta, následuje popis kostela, kterému je z dokumentačních důvodů 

věnován poměrně velký prostor. Tento oddíl uzavírá rozsáhlá umělecko-historická 

analýza, která tvoří ústřední část celé práce.  

 

V další části je pak věnována pozornost srovnání kostela v Horním Jiřetíně s kostely, 

vznikajícími na duchcovském panství a v jeho těsném okolí, kde je autorství J. B. Matheye 
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buď doloženo, nebo se předpokládá. Kromě vzájemného srovnání daných staveb bylo 

cílem tohoto oddílu také podat ucelenější obraz o této skupině objektů, které tvoří 

podstatnou součást Matheyova pozdního díla. V samotném závěru je stavba kostela v 

Horním Jiřetíně zasazena do kontextu architektury v Čechách a je diskutován její vliv jak 

na konkrétní realizace dalších architektů, tak na vývoj některých specifických typů 

sakrálních staveb v našem prostředí.  
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2. JEAN BAPTISTA MATHEY A JEHO ČINNOST PRO 

PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA 

Jean Baptiste Mathey je osobností, která podstatným způsobem proměnila scénu 

architektury přelomu 17. a 18. století v Čechách. Nejde přitom o umělce, který by se 

narodil jako nepochybný tvůrčí génius typu Santiniho. Jeho síla spočívá spíše v tom, 

s jakou samozřejmostí dokázal čerpat inspiraci z různých tvůrčích prostředí. Na základě 

pevně vžité římské architektury využil svůj mimořádný cit pro proporce a monumentalitu a 

jeho původní malířské školení mu umožnilo přistupovat k architektonické tvorbě velmi 

svobodně a dokonce s ní experimentovat. Jeho dílo je tedy, a bude to patrné i na příkladu 

kostela v Horním Jiřetíně, velmi mnohotvárné.  

 

J. B. Mathey se narodil někdy kolem r. 1630 ve francouzském Dijonu.1 Zde se vyučil 

malířem a po dosažení plného věku přichází r. 1655 do Říma. Tehdy představoval Řím 

hlavní centru uměleckého dění a Mathey zde strávil podstatný kus života. O jeho zdejším 

pobytu, který trval asi dvacet let, toho sice moc nevíme, nepochybně však šlo o období, 

kdy dozrál v samostatnou uměleckou osobnost. Jistým vodítkem nám může být 

informace, že se pohyboval v okruhu francouzského malíře Clauda Lorraina.2 V Římě si 

ho také vyhlédl Jan Bedřich z Valdštejna, jeho budoucí mecenáš a zaměstnavatel, pro 

kterého Mathey začíná od roku 1668 pracovat jako komorní malíř.3  

 

V této době se Valdštejn vydává kvůli vznikajícím závazkům a nabytým prebendám 

zpátky do Čech. Odchází v průběhu roku 1668, po smrti papeže Alexandra VII. Chigi,4 aby 

byl v Praze slavnostně jmenován velmistrem křížovnického řádu. Svého komorního malíře 

a budoucího osobního architekta povolává do Prahy o něco později. Jistě máme J. B. 

Matheye v Praze doloženého od r. 1675, kdy začíná pracovat na Valdštejnově přestavbě 

arcibiskupského paláce.5 Někteří autoři se nicméně domnívají, že Mathey mohl být 

v Čechách už r. 1674.6 Tehdy totiž Valdštejn, coby hradecký biskup, který čerstvě dosedl 

do svého úřadu, posílá do Hradce Králové svého nejmenovaného architekta vyčíslit 

finanční náklady na stavbu nové biskupské rezidence. Ta nebyla nakonec za Valdštejna 

                                                 
1
 Pavel VLČEK (ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, 409.  

2
 Pavel VLČEK 2004 (pozn. 1) 409. 

3
 Václav BĚLOHLÁVEK: Jan Bedřich Valdštein, in: Od Karlova mostu 6, 1933, č. 2-4, 58. 

4
 Jiří KROPÁČEK: Arcibiskupský palác: účelnost a styl, in: LEDVINKA Václav / PEŠEK Jiří (ed.): Život pražských 

paláců, Documenta Pragensia XXVIII, Praha 2009, 150, 152. 
5
 Ibidem 153. 

6
 Mojmír HORYNA: Jean Baptiste Mathey a počátky vrcholného baroka, rukopis, 2-3; Pavel VLČEK 2004 (pozn. 

1) 409. 
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provedena, protože se záhy jako zvolený arcibiskup přemísťuje do Prahy a centrem jeho 

pozornosti se stávají pražské stavební aktivity.   

 

Všechny následující zakázky svěřuje Valdštejn výhradně Matheyovi, který není 

v pramenech nazýván stavitelem, ale téměř vždy architektem. O jeho architektonickém 

školení nemáme ale doposud žádné zprávy. Lze se ale domýšlet, že přestože byl 

vyučeným malířem, musel se v Římě od určité doby věnovat i architektuře.7 Nebylo to 

rozhodně nic neobvyklého, podobným vývojem prošla řada dalších umělců. Matheyova 

tvorba navíc, jak uvidíme, má silný římský charakter a z jeho díla je patrné, že byl 

skutečně důvěrně obeznámen s římskou stavební produkci 17. i 16. století,8 i když zde 

zřejmě neměl příležitost se v tomto směru sám uplatnit. Zároveň se dá předpokládat že 

Mathey, ať už na základě provedených nebo neprovedených prací, mohl dostat nějaká 

doporučení, díky kterým si jej J. B. z Valdštejna zvolil jako svého architekta, který jej bude 

náležitě reprezentovat. 

 

Jan Bedřich Valdštejn byl příslušník vyšší bohaté šlechty a rozhodně měl zájem si jako 

mnoho jiných odvést z Itálie římsky školeného umělce. Ve své době však ztělesňoval i 

neobyčejně vzdělaného a zřejmě dosti náročného stavebníka, který byl značně poučený 

v oblasti umění a architektury.9 Jako student teologie se dostal v Římě do okruhu 

papežského dvora a pro své vlastnosti byl jmenován papežovým domácím prelátem a 

českým komořím.10 Poznal tak blíže uměnímilovného Alexandra VII., který proslul 

iniciováním zásadních stavebních zakázek v Římě a podporou G. L. Berniniho.11 Mimo to 

zde Valdštejn zcela jistě přišel do styku s mnohými osobnostmi kulturního života, jakým 

mohl být třeba vynikající znalec umění Niccola Simonelli nebo Athanasius Kircher,12 kteří 

mu mohli zprostředkovat kontakty na přední umělce. Známá je zpráva, že roku 1667 si 

Valdštejn objednal dva obrazy u Clauda Lorraina, v pozdější korespondenci pak vyjadřuje 

                                                 
7
 Mojmír HORYNA: Jean Baptiste Mathey v Praze, in: Mojmír HORYNA / Jiří T. KOTALÍK / Petr MACEK, ad.: 

Toskánský palác v Praze, Praha 1999, 76. 
8
 Petr FIDLER: Římský akademismus v Praze. Jean Baptiste Mathey, Domenico Martinelli – inter principes 

famosus a Carlo Fontana – celebrissimo architetto di Roma, in: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620-1740, 

Praha, 2004, 275. 
9
 Lubomír SLAVÍČEK: „Conte Savio“ Jan Bedřich z Valdštejna, mecenáš umění a sběratel, in: Dějiny a 

současnost 1, 1993, 13-16. 
10

 Václav BARTŮNĚK: Stručné dějiny kolegiátní kapituly a královské kaple Všech svatých na Pražském hradě: 

Pražský arcibiskup Jan Bedřich Valdštejn, Litoměřice, 1979, 44. 
11

  Jiří KROPÁČEK 2009 (pozn. 4), 150. 
12

  Podle Lubomíra Slavíčka přišel J. B. z Valdštejna pravděpodobně do kontaktu s Niccolou Simonellim, který 

byl považován za vynikajícího znalce a sběratele výtvarného umění. Mimo jiné také udržoval přátelství 

s jezuitou P. Athanasiem Kircherem, který byl vyhlášeným znalcem egyptských a antických starožitností. 

Lubomír SLAVÍČEK 1993 (pozn. 9) 13-14. 
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přání získat dílo dalšího z družiny umělců, žijících v Římě, Guillauma Courtoise.13 Od 

mládí se dá tedy sledovat u Valdštejna čilý sběratelský zájem. Co se týče architektury, 

Johann Joseph Morper také na základě Valdštejnovy korespondence zjistil, že hrabě 

vlastnil a studoval r. 1668 předlohovou publikaci francouzské zámecké architektury 

„Oeuvres d‘ Architecture“ od Antonia Le Pautre nebo další díla od francouzského 

architekta Jeana Marota.14 Publikace obsahují ukázku rozmanitých řešení francouzský 

palácových, zámeckých a sakrální staveb. Valdštejnův rozhled byl tedy poměrně značný a 

nároky na svého dvorního architekta zřejmě také.   

 

Je ale těžké najít odpověď na otázku, na základě čeho si Valdštejn Matheye vybral. 

V literatuře se objevuje povětšinou předpoklad, že Mathey mohl pracovat 

v architektonické dílně Carla Rainaldiho jako kopista plánů, což byl poměrně častý způsob, 

jakým budoucí architekti získávali zkušenost v oboru.15 Nasvědčuje tomu téměř 

nepochybná Matheyova znalost Rainaldiho neprovedených návrhů pro kostely na Piazza 

del Popolo, které mu později posloužily jako inspirace při navrhování kostela sv. Františka 

Serafínského v Praze.16 Pracovat po boku jednoho z nejvýznamnějších architektů Říma 

své doby by jistě znamenalo samo o sobě značné doporučení. Není ale vyloučeno, že by 

se Valdštejn mohl o jeho architektonických kvalitách přesvědčit i názorněji. Dosud 

například nebyla zvažována možnost, že se Mathey mohl jako mladý adept účastnit tzv. 

concorsi, tedy architektonických ideových soutěží pořádaných akademií San Luca. Jeho 

účast zde samozřejmě nelze doložit, protože prameny k těmto soutěžím existují až od r. 

1677, kdy Mathey v Římě už nepobýval. Konaly se však už od vzniku akademie a 

účastnili se jich také francouzští architekti.17 K osobnostem, které zde působily, má přitom 

Mathey svou tvorbou blízko a Johann Joseph Morper nebo Mojmír Horyna je považují za 

jeho římské umělecké vzory.18 Dá se sem započíst už Girolamo Rainaldi, který zastával 

post il principe v letech 1640-41, ale především pak Giovanni Battista Soria, il principe 

v letech 1645-51, a Carlo Rainaldi, který se této funkce zhostil r. 1673. Podle 

dochovaných kreseb z ročníků po r. 1677 je také patrné, že i soutěžní návrhy vycházejí 

z proudu římské architektury 17. století, která bývá obecně nazývána barokním 

klasicismem. Mohlo jít tedy přinejmenším o prostředí této stylové linie, které mělo na 

Matheye velký vliv. Jeho vlastní soutěžní návrhy jsou samozřejmě pouhou spekulací, 

                                                 
13

 Lubomír SLAVÍČEK 1993 (pozn. 9) 15-16. 
14

 Johann Joseph MORPER: Der Prager Architekt Jean Baptiste Mathey, München 1927, 116. 
15

 Ibidem 59-60; Mojmír HORYNA: Římský vliv v pražské sakrální architektuře 17. století a Jean Baptiste 

Mathey, in: Vilém HEROLD / PÁNEK Jaroslav (ed.): Baroko v Itálii – baroko v Čechách, Praha 2003, 542; Jiří 

KROPÁČEK 2009 (pozn. 4) 152. 
16

 Mojmír HORYNA 2003 (pozn. 15) 546. 
17

 Petr FIDLER 2004 (pozn. 8) 276-78.   
18

 Mojmír HORYNA 2003 (pozn. 15) 541-43; Johann Joseph MORPER 1927 (pozn. 14) 59-60.  
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poskytly by ale Valdštejnovi představu o jeho architektonických kvalitách, které jistě musel 

poznat už v Římě.19   

 

Jan Bedřich z Valdštejna zůstával do konce života hlavním Matheyovým 

zaměstnavatelem. Už krátce po příchodu do Prahy mu svěřil mimořádně prestižní úkol, 

přestavbu arcibiskupského paláce. Pro arcibiskupa šlo patrně o vůbec nejdůležitější 

projekt. Ne však proto, že by neměl kde sídlit, jak tomu bylo s biskupskou rezidencí 

v Hradci Králové,20 ale spíše aby zvýšil reprezentativnost budovy svého úřadu. Ukazuje 

se to názorně na srovnání paláce s Pražským hradem, který se nacházel hned v jeho 

těsném sousedství a který zůstával stále řadou nesouvislé, urbanisticky nescelené 

zástavby. Matheyova stavba měla být záměrně pojata z hlediska tvarosloví, měřítka i 

navázaných urbanistických vztahů jako dominanta v jinak starší renesanční zástavbě 

Hradčanského náměstí. Matheyův smysl pro střízlivou, ale monumentální reprezentaci, 

který se zde osvědčil, Valdštejnovi nejspíše dobře vyhovoval.21  

 

Zároveň spolu s arcibiskupským palácem začíná také od r. 1675 pod Matheyovým 

vedením probíhat přestavba Valdštejnova duchcovského sídla v severních Čechách,22 

kde vedle Prahy trávil arcibiskup mnoho svého času.23 Tato zámecká stavba patřičných 

rozměrů, představuje v Čechách první stavbu s typicky francouzskými prvky jako je hmota 

uzavírající se do čestného dvora a členěná do převýšených pavilonů.24 Jelikož byl 

arcibiskup obeznámen také s francouzskou architekturou, 25 mohl snad vyjádřit i přání po 

takto orientované stavbě. Rozhodně však měl zámek splňovat nároky na 

reprezentativnost druhého nejdůležitějšího sídla pražského arcibiskupa.   

 

Další zakázkou, kterou Valdštejn velmi brzo iniciuje, je výstavba nového křížovnického 

kostela u Karlova mostu. Právě díky arcibiskupovi přistoupili křížovníci po dokončení 

budovy generalátu, stavěné ještě Carlem Luragem, k realizaci svého mateřského chrámu 

podle Matheyova projektu.26 Stavba byla budována s nesmírnými ambicemi: měla vytvořit 

náležitý protipól obrovskému komplexu jezuitského Klementina,27 aby byl vyzdvižen 

                                                 
19

 Jiří KROPÁČEK 2009 (pozn. 4) 153. 
20

 Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 2. 
21

 Jiří KROPÁČEK 2009 (pozn. 4) 153.  
22

 Pavel VLČEK 2004 (pozn. 1) 409. 
23

 Mojmír HORYNA / Luboš LANCINGER: Duchcov. Zámecký kostel Zvěstování Panny Marie. Stavebně-historický 

průzkum, 1986, 3. 
24

 Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 16. 
25

 Je možné, že se s francouzskou architekturou mohl seznámit také osobně při cestě do Lovaně, kde 

studoval v letech 1662-64. Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 7. 
26

 Václav BĚLOHLÁVEK 1933 (pozn. 3) 61. 
27

 Mojmír HORYNA 2003 (pozn. 15) 545-46. 
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náležitý význam tohoto starého českého řádu, z jehož řad byli po dlouhé období 

jmenováni čeští arcibiskupové. Byl to proto jeden z nejzásadnějších stavebních podniků té 

doby v Praze, na který se vynaložily nemalé peníze a kde byli soustředěni ti nejlepší 

umělci.28 Jeho nákladnost se projevila v použitých materiálech, jako byl kamenný obklad 

fasády z žehroveckého pískovce a použití červeného mramor v interiéru, a ve vynikající 

sochařské a malířské výzdobě. Pro Matheye se jednalo o příležitost předvést veškerý svůj 

talent – zcela jistě mu zde byla dána tvůrčí volnost a architekt dohlížel na to, aby byla 

stavba provedena do všech detailů podle jeho návrhu. Jedná se proto také bezesporu o 

nejlepší Matheyovo dílo. Nesmírně invenční je zejména spojením dvou centrálních 

kompozic do jedné stavby29 – do podélně dimenzovaného oválu je vložen řecký kříž a tato 

skladba se ve hmotě rozvíjí do baldachýnové struktury s dutými pilíři, v nichž jsou 

umístěny kaple. Dává se tu jasně pocítit pronik dvou prostorových jednotek, který je 

umocněn oválnou kupolí s tamburem. Vše se navíc odehrává v  čistém plochém 

tvarosloví, které znázorňuje průběhy architektonických sil a projasňuje dokonalou logiku 

stavby. Řazení dvou centrál, lodi a kněžiště, za sebe tuto logiku ještě doplňuje. 

V exteriéru stavby Mathey také projevil schopnost geniálního urbanistického řešení. 

Kostel je pojat jako objemově modelovaný blok, dynamizovaný skrojenými nárožími a 

plošné průčelí římského tvarosloví a proporcí mu dává značnou monumentalitu. Tato část 

ovšem tvoří pouze podstavec pro plasticky modelovanou kopuli kostela. Celek kostela se 

stává zásadní dominantou místa30 a vstupuje významně také do panoramatu nábřežní 

staroměstské strany města. Prestižnost této zakázky je tedy jednoznačná. Její význam 

také osvětlují mince, které byly vydány arcibiskupem k příležitosti jejího svěcení r. 1688.31 

Vysoce kvalitní rytina mince představuje ideální podobu kostela, zasazeného do uliční 

fronty a Valdštejna jako hlavního stavebníka. Na průběh stavby však dohlížel a hmotně ji 

zajišťoval významný převor křížovnického kostela Jiří Ignác Pospíchal.32  

 

Na mincích se Valdštejn prezentuje ještě v dalších dvou případech. R. 1688 vyšla stejně 

kvalitní mince jako v případě křižovnického kláštera, tentokrát s mírně pozměněnou 

podobou kostela v Plasích. Plaský klášterní kostel byl sice dokončen mnohem dříve33 (a 

samozřejmě za účasti jiného architekta), k tomuto roku se ale váže opět jeho vysvěcení 

arcibiskupem. Poslední mince je naopak mnohem starší a nese vyražený rok 1678. 

Zobrazuje kvůli velké stylizaci a nižší úrovni provedení těžko identifikovatelný kostel, který 

                                                 
28

 Václav BĚLOHLÁVEK 1933 (pozn. 3) 61.  
29

 Mojmír HORYNA 2003 (pozn. 15) 549. 
30

 Mojmír HORYNA 2003 (pozn. 15) 545, 547-48. 
31

 BĚLOHLÁVEK Václav 1933 (pozn. 3) 61. 
32

 BĚLOHLÁVEK Václav 1933 (pozn. 3) 61. 
33

 Roku 1668. Pavel VLČEK 2004 (pozn. 1) 410. 
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se v náznacích podobá římskému kostelu S. Vincenzo e Anastasio od Martina Longhiho 

ml., ale s jistotou ho určit nelze. Valdštejn tímto gestem navazuje na římskou dobovou 

praxi významných podporovatelů a fundátorů umění. Jestliže šlo ale v Římě o zavedený 

zvyk, u nás se ražba takovýchto mincí objevuje vůbec poprvé. Plně to také odpovídá 

osobnosti Valdštejna a jeho působení v roli arcibiskupa. V průběhu celé doby, co zastával 

tuto funkci, aktivně podporuje výstavbu v Čechách tehdy velmi nedostatečné sítě 

kostelů.34 Za toto období sice nelze zaznamenat větší nárůst sakrálních staveb, mnoho 

jich bylo ale kvůli špatnému stavu přestavěno či vystaveno zcela nově v moderním slohu 

a velikosti, odpovídající nárokům doby. 

 

Vraťme se ale k Matheyovu působení v Čechách. R. 1684 získává měšťanství na Malé 

Straně. Během těchto let pracuje také pro hraběte Šternberka v Tróji, premonstráty na 

Strahově nebo karmelitky na Malé Straně.35 Mezitím ovšem probíhají spory s pražským 

zednickým cechem. Mathey totiž jako vyučený malíř nemohl být jeho členem a své stavby 

provádět, což byla na architektonické tvorbě ta nejvýnosnější činnost, kterou si cech 

bedlivě střežil.36 Do tohoto jejich práva ale Mathey zasáhl, když byla zřejmě na jeho 

popud ze stavby trojského zámku propuštěna celá stavební družina prováděcího stavitele 

Silvestra Carloneho. Tento spor mělo rozřešit české místodržitelství, které rozhodlo 

v neprospěch Matheye – tedy, že by neměl vést práci tovaryšů a dělníků, ale pouze 

zhotovovat plány.37 V reakci na to zasílá Mathey r. 1686 dopis císaři Leopoldovi s žádostí 

o udělení dvorské svobody. Šlo o právo realizovat stavby bez příslušnosti k zednickému 

cechu, kterého se mu od císaře ještě téhož roku dostalo.38 Z dochovaného dopisu se 

mimo jiné dozvídáme, že zkušenosti ve stavitelském oboru získal Mathey opravdu při 

svém pobytu v Římě. I přes udělení dvorské svobody, jak správně podotkl Mojmír Horyna, 

si ale ani později nezaložil architekt svou stavební dílnu. J. B. Matheyovi tedy nešlo o 

skutečnou roli prováděcího stavitele, ale spíše o „zjednání přiměřeného postavení 

vedoucího při realizaci vlastních staveb“.39  

 

S tímto faktem souvisí také kvalita provedení Matheyových realizací, která není vždy 

stejná. U významných pražských zakázek Mathey, jak bylo zmiňováno v souvislosti 

                                                 
34

 Mojmír HORYNA / Luboš LANCINGER 1986 (pozn. 23) 3; Eduard MAUR: Problémy farní organizace 

pobělohorských Čech, in: Zdeňka HLEDÍKOVÁ: Traditio et cultus, Praha 1993, 170. 
35

 Pavel VLČEK 2004 (pozn. 1) 410. 
36

 Mojmír HORYNA: Římské inspirace Toskánského paláce, in: Mojmír HORYNA / Jiří T. KOTALÍK / Petr MACEK: 

Toskánský palác v Praze, Praha 1999, 68. 
37

 Carlone pak ve své stížnosti zcela popírá Matheyovo autorství zámku. Mojmír HORYNA: Architektura 

Trojského zámku, in: Pavel PREISS / Mojmír HORYNA / Pavel ZAHRADNÍK: Zámek Trója u Prahy, Praha 2000, 93; 

Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 11. 
38

 Mojmír HORYNA 2000 (pozn. 37) 93; Mojmír HORYNA 1999 (pozn. 36) 68. 
39

 Mojmír HORYNA 1999 (pozn. 36) 68. 
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s budováním zámku v Tróji, na průběh stavby zřejmě dosti dohlížel. Doložené to máme i u 

křížovnického kostela.40 Pro Matheye prováděl tyto stavby Antonio de Maggi, kterého si 

sám vybral, a Giovanni Domenico Canevalle, který spolu se Silvestrem Carlonem vedl 

také přestavbu premonstrátského kláštera na Strahově.41 Dalším významným prováděcím 

stavitelem Matheyových děl byl Giacomo Antonio Canevalle. Doložen je u staveb 

vznikajících na konci 80. let, nedochovaného kasina ve Stromovce a Toskánského paláce 

na Hradčanech.42 Vedl také stavbu jízdárny Pražského hradu, jejíž část byla dokončena 

až po Matheyově smrti. K tomu se nám dochovala zajímavá zpráva o zásazích, které 

Canevalle do Matheyova projektu provedl. Vždy se totiž odvolává na to, že by zesnulý 

architekt učinil obdobně, což svědčí o úctě, s jakou přistupoval k Matheyovu návrhu.43 Dá 

se tedy poměrně dobře spoléhat na to, že tito zkušení pražští stavitelé prováděli 

Matheyova díla věrně podle projektu. U mimopražských staveb kvalita Matheyova díla 

kolísá a u jejich značné části nám chybí informace o tom, kdo průběh stavby vedl. K této 

otázce kvality provedení se dostaneme ještě později, zásadně ale vstoupila do hodnocení 

celého Matheyova díla v dřívější literatuře.  

 

Pro svého arcibiskupského stavebníka vytvořil Mathey také dva kostely v severních 

Čechách na duchcovském panství, kterým se budeme věnovat v následující části této 

práce. Pracoval zde i pro cisterciáky v Mariánských Radčicích,44 pro něž stavěl již dříve 

v Plasích, kde navrhl zcela jistě budovu sýpky45 a zřejmě předurčil i hmotovou podobu 

budovy prelatury. Mathey pracuje také pro arcibiskupova synovce Arnošta Josefa 

z Valdštejna, pro kterého navrhl přestavbu zámku v Bělé pod Bezdězem.46 Mathey stojí 

také u vzniku poutního areálu v Chlumu sv. Máří,47 který byl ovšem proveden 

v pozměněné podobě Kryštofem Dientzenhoferem. A více než pravděpodobné je jeho 

autorství u stejného dispozičního typu kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně,48 jehož 

výstavba spadá do stejných let na přelomu posledního desetiletí 17. století. Velmi důležité 

jsou pak poslední Matheyovi práce drobných rozměrů, které vznikají na šlikovském 

panství v krajině kolem Jičína,49 ovšem z většiny až po Matheyově odjezdu do Francie. 

                                                 
40

 Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 11. 
41

 Ester HAVLOVÁ / Pavel VLČEK: Praha 1610-1700, Praha 1998, 269. 
42

 Ibidem 274, 282; Petr MACEK: Tři sta let historie paláce, in: Mojmír HORYNA / Jiří T. KOTALÍK / Petr MACEK.: 

Toskánský palác v Praze, Praha 1999, 12; Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 13. 
43

 Ester HAVLOVÁ / Pavel VLČEK 1998 (pozn. 41) 276.  
44

 Otakar VOTOČEK: Barokní Mariánské Radčice a jejich stavitelé, in: Umění 30, 1982, 153-56. 
45

 Pavel VLČEK 2004 (pozn. 1) 410. 
46

 Pavel ZAHRADNÍK: Archivní nálezy k dílu Jana Křitele Matheye, in: Umění XLV, 1997, 547-550. 
47

 Vojtěch SÁDLO: Kostel na Chlumu sv. Maří, in: Zprávy památkové péče XIII, 1953-58, 237-238.  
48

 Hans SEDLMAYR: Johann Bernard Fischer von Erlach, Wien, 1976
2
, 61, 112. 

49
 Věra NAŇKOVÁ: Architektura 17. století v Čechách, in: DVORSKÝ Jiří (ed.): Dějiny českého výtvarného umění, 

Praha 1989, 266; Jiří KROPÁČEK: Tvorba architekta Jeana-Baptisty Matheyho pro šlikovské panství velišsko-



  16 

Pražský arcibiskup umírá nenadále 3. 6. roku 1694 na svém duchcovském sídle. Mathey 

se rok po smrti svého mecenáše vydává spolu s dalším svým významným a vzdělaným 

zaměstnavatelem hrabětem Šternberkem do Mnichova. Pokračuje pak do Francie, kam 

ale cestuje sám. Z dopisu hraběte Šternberka, datovaného do r. 1696 se dozvídáme, že 

tuto cestu podnikl proto, aby „se zde poučil o nových architektonických pracích, podle 

kterých se chtěl po návratu do Čech řídit.“50 V Paříži však ještě téhož roku Mathey těžce 

onemocní a ve věku 60 let umírá. Výraz uznání nad tímto nejvýznamnějším architektem 

konce 17. století v Čechách obsahují řádky z korespondence hraběte Dominika Ondřeje 

Kounice: „smrti Mr. Matheye lituji z celého srdce, takového člověka hned tak zase v Praze 

mít nebudeme.“51 

 

 

                                                                                                                                                    
vokšické, rukopis 1973; Pavel ZAHRADNÍK / Michaela LÍČENÍKOVÁ / Jan HENDRYCH: Soubor barokních kaplí na 

panství Šliků, stavebně – historický průzkum, Praha 2000. 
50

 Ester HAVLOVÁ / Pavel VLČEK 1998 (pozn. 41) 260. 
51

 Petr FIDLER 2004 (pozn. 8) 274.  
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3. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V HORNÍM JIŘETÍNĚ 

3.1 Úvod do problematiky 

Naším hlavním tématem je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně. Tato 

stavba patří mezi méně významná a opomíjená Matheyova díla. Její důkladná analýza ale 

může přispět lepšímu k pochopení závěru Matheyova díla a tím pádem i jeho tvorby jako 

celku.  

 

Kostel patří do skupiny staveb, které vznikaly na přelomu 80. a 90. let 17. století na 

severočeském duchcovském panství a v kontextu Matheyovy tvorby jsou považovány za 

ty nejméně progresivní a tedy nejméně zajímavé. Uměleckohistorická literatura si s těmito 

stavbami dosud nevěděla příliš rady. Zatímco ostatním stavbám Matheyovy tvorby se 

věnuje velká pozornost – některá jsou všemi shodně považována za nesporně kvalitní 

přelomovou architekturu (kostel sv. Františka), o dalších se vede intenzivní diskuze 

s jasně vyprofilovanými názory (Toskánský palác) – díla spadající do závěru Matheyovy 

tvorby na jasné uchopení teprve čekají. Dosud se jimi nikdo hlouběji nezabýval, ale 

z jejich všeobecného hodnocení jako méně kvalitních byl vyvozen závěr, že tyto stavby 

svědčí o úbytku architektova tvůrčího potenciálu a vyčerpání jeho výchozí římské 

inspirace. Tento názor zastával například Pavel Vlček, který píše: „Na rozdíl od jiných 

architektů, u nichž lze sledovat určitý vzestup a rozvoj tvůrčího ducha s přibývajícími 

projekty, u Matheye spíše pozorujeme opak. Je to architektura umělce odděleného od 

zdroje své inspirace, jehož počáteční náboj se pozvolna vytrácel.“52 K tomuto pohledu 

dospěl také Mojmír Horyna ve své poslední, ale nevydané práci o tomto architektovi.53 

Upozorňuje sice na vysokou kvalitu i některých pozdějších Matheyových prací, jakou je 

třeba jízdárna Pražského hradu a Toskánský palác, ovšem celkové vyznění je vůči závěru 

Matheyovy tvorby podobně kritické. Nutno říci, že tento názor nebyl zatím v literatuře nijak 

podstatněji rozporován.  

 

Jak už jsme ale naznačili, poslední doba přinesla však objevy dalších Matheyových prací, 

které podstatně proměňují pohled na tuto tvůrčí osobnost.54 Na kapli Nejsvětější Trojice 

                                                 
52

 VLČEK Pavel, HAVLOVÁ Ester 1998 (pozn. 41) 257. 
53

 HORYNA Mojmír rukopis (pozn. 16) 34. 
54

 Zasloužili se o ně při svých cestách Ing. Petr Macek, PhD., Pavla Priknerová a Jakub Bachtík. 
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v Chlumci u Děčína bylo upozorněno již před časem,55 ale zatím nebyla dostatečně vzata 

v potaz, přestože Matheyovo autorství je zde z hlediska tvaroslovného nepochybné a 

nepřímo pro něj mluví i prameny.56 Tuto kapli pak je možné dát do souvislosti s  drobnými 

sakrálními stavbami, které vznikly na šlikovském panství u Jičína. Kromě v literatuře 

uváděné Lorety u Veliše a kaple sv. Anny u Ostružna by mohly být do skupiny 

Matheyových děl nově zařazeny také dvě další kaple, tvořící s předchozími zmiňovanými 

jeden celek. Jde o kapli sv. Trojice u Ostružna a Andělů strážných u Veliše, které kdysi 

představovaly jednotlivá zastavení poutní cesty.57 Pro J. B. Matheye znamenaly tyto 

stavby možnost si vyzkoušet nové architektonické myšlenky a ztělesňují nesmírně 

zajímavé prostorové experimenty, na které záhy po r. 1700 zřejmě navázal Jan Blažej 

Santini.58 Tyto stavby představují Matheye jako do poslední chvíle velmi tvůrčího umělce, 

který se pouští do dosud neprozkoumaných končin.  

 

K drobným šlikovským stavbám je pak potřeba přiřadit ještě práci mnohem větších 

rozměrů, která zatím nebývá s Mathyem běžně spojována. Je jím kostel Povýšení sv. 

Kříže v Děčíně, vznikající v letech 1687-91 pro hraběte Thuna. Matheyovo autorství zde 

navrhl v 70. letech Hans Sedlmayr a je opodstatněno ještě dalšími novými zjištěními. 

Kromě velmi typického Matheyovsky přísného tvaroslovného rejstříku, jeho smyslu pro 

hmotové rozvržení do uzavřených kubických jednotek a vyváženosti a monumentalizaci 

proporcí, se velmi podobně řešený kostel objevuje také v Chlumu sv. Máří. Původní návrh 

kostela v Chlumu je přitom s Matheyem, který pro křížovníky pracoval, spojován.59 

Obecně jde v obou případech o typ stavby, který u nás objevuje vůbec poprvé: trojlodí 

kostela s příčnou lodí na půdorysu latinského kříže a kupolí s tamburem nad křížením, je 

ojedinělý v řešení bočních lodí. Do nich jsou vloženy empory, které se otvírají oblouky nad 

hlavní římsou kostela do klenby střední lodi. Prostor je tak do bočních lodí plně otevřen a 

loď je odtud osvětlována nepřímo. To dává celému kostelu působivost vzdušného 

halového prostoru a spojení s velkým klenutým prostorem křížení vytváří jeho značně 

monumentální rozvrh. I zde tedy Mathey přináší do zdejší sakrální architektury nová 

témata.  

 

                                                 
55

 PAVLÍČEK Martin: Neznámé dílo Jeana Baptisty Matheyho, in: Zprávy památkové péče 6/2006, 505-506. 
56

 Ibidem 505-506. 
57

 Pavel ZAHRADNÍK / Michaela LÍČENÍKOVÁ / Jan HENDRYCH 2000 (pozn. 49) 46. 
58
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Jan Blažej Santini – Aichel, Praha 1998, 57. 
59

 Vojtěch SÁDLO 1953-58 (pozn. 47) 237-238.  
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Tyto stavby zatím však na zhodnocení v literatuře čekají, stejně jako na své organické 

zapojení do Matheyova díla a případnému přehodnocení jeho celku. V kontextu těchto děl 

je ale možné přistoupit nově i ke stavbám na duchcovském panství. Jinak nastolená 

perspektiva nám totiž umožňuje se na tyto kostely podívat svobodněji a může pomoci 

dokreslit další vrstvy Matheyova díla. Není potřeba v nich hledat úpadek, ale přicházet 

spíš na to, co dalšího nám o Jeanu Baptistu Matheyovi říkají.   

3.2 Historie kostela 

Horní Jiřetín byl součástí poměrně velkého duchcovského panství, které vzniklo spojením 

menších panství, původního duchcovského a hornolitvínovského. Se svolením císaře 

Leopolda I. z nich vytvořil mladý Jan Bedřich z Valdštejna r. 1667 fideikomis, tedy rodové 

nedělitelné a dědičné dominium, které se stalo hlavním majetkem tzv. duchcovské větve 

rodu Valdštejnů. Na tomto panství pak Valdštejn podporoval novou výstavbu kostelů.60 I 

tak se zde rozvíjela až relativně pozdě, ke konci 80. a na začátku 90. let 17. století, 

přičemž kostel v centru tohoto panství, v Duchcově, byl postaven až po Valdštejnově smrti. 

Plánován byl ale zřejmě už dříve a Valdštejn ve své závěti ještě před smrtí zavázal 

výstavbou tohoto kostela svého dědice Jana Josefa z Valdštejna.61 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně je spjat s dávnou Mariánskou poutní 

tradicí. Kostel, který zde dříve stával, sloužil k poutím do konce 80. let 17. století. O něco 

dříve, roku 1680 postihla Horní Jiřetín, stejně jako jiná místa, velká morová epidemie. Ta 

měla za následek velký příliv poutníků, kteří se přicházeli modlit k malé posvátné sošce 

Panny Marie. Dosavadní kostel přestal přílivu poutníků dostačovat a tak Valdštejn, který 

byl známý svou nadšenou podporou kultu významných svatyň a poutí k nim konaných,62 

přistoupil roku 1694 k výstavbě nového chrámu. 

 

O průběhu stavby se nám dochovaly zprávy ve farním archivu v Horním Litvínově, kde 

jsou uložena akta Horního Jiřetína, publikovaná již r. 1927 J. J. Morperem.63 V účtech ke 

stavbě se výslovně uvádí jako architekt „Mathaeus“, což nemůže být nikdo jiný než 

arcibiskupův architekt Jean Baptista Mathey, jak Morper správně uvádí. Dále se ze 

záznamů dozvídáme, že výstavba byla započata r. 1694, kdy byly položeny základy 

                                                 
60
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stavby. Kvůli smrti stavebníka J. B. Valdštejna se na nějakou dobu práce přerušily, do r. 

1700 byla ale stavba pod správou nového majitele Jana Josefa Valdštejna dovedena 

téměř do konce. R. 1701 byla osazena okna a vestavěna dřevěná kruchta a tohoto roku 

jsou zastřešeny také kaple a chodby ambitu a kostel je slavnostně vysvěcen. Bohužel se 

z pramenů nedozvídáme, komu bylo svěřeno provádění stavby, což je pro nás o to 

důležitější, neboť od r. 1695 již Mathey nemohl na stavbu již vůbec dohlížet a její 

dokončení bylo plně v kompetenci prováděcího stavitele. 

 

Kostel byl tedy původně obklopen ambitem s kaplemi, který se nedochoval. Ambitové 

chodby zanikly někdy před r. 1842, protože již nejsou zachyceny na císařském povinném 

otisku stabilního katastru z tohoto roku, kde je zaznamenána pouze jejich obrysová linie. 

Podle ní je patrné, že zřejmě neměly klasický obdélný tvar – ze západní strany, kde 

terénní plošina rychle klesá, chyběla nejspíš ambitová chodba a tuto část uzavírala 

pravděpodobně jen zeď, sbíhající ke vstupnímu schodišti. Kaple v této době ovšem ještě 

stály, což dokládá i malba poutního areálu od Carla Roberta Crolla z r. 1843. Na této 

malbě s vyobrazeným jiřetínským komplexem ze strany od východu a zasazeným do 

podkrušnohorské krajiny, jsou patrné ambitové kaple kruhového půdorysu. Zdají se být 

značných rozměrů, ale jejich velikost nejspíš odpovídá skutečnosti, neboť tak působí 

právě kvůli zbořeným chodbám ambitu. Důvěru lze mít i v Carla Roberta Crolla, který byl 

malířem, jenž přes romantizující podtón svých krajinných výjevů, zachycuje zobrazovanou 

architekturu velmi veristicky a věrně. Jeho dílo je proto mimo jiné nesmírně cenným 

záznamem o tom, jak vypadala krajina i památky u nás v polovině 19. století. Bohužel i 

tak toho nelze mnoho říci o konkrétní podobě kaplí. Celková koncepce ambitu spolu 

s kaplemi by se zdála spíše netradiční. Nelze ale zodpovědět, i přes časovou kontinuitu 

vzniku ambitu spolu s kostelem, zda také vycházely z původního Matheyova návrhu. 

3.3 Popis kostela 

Kostel Nenebevzetí Panny Marie se nachází v malém městě Horní Jiřetín, rozkládajícím 

se na úbočí Krušných hor, nedaleko od dalšího významného objektu, zámku Jezeří. 

Kostel je situován zhruba v polovině svažitého terénu města, v místech pomyslného 

centra, na malé terénní vyvýšenině, z níž dominuje přilehlému okolí. Pod ním protéká 

Jiřetínský potok, který určil trasu hlavní cesty, kolem které se město rozrůstalo. Poutní 

kostel původně obklopoval ambit s kaplemi, z tohoto uzavřeného architektonického celku 

se dnes dochovala pouze patrová fara, umístěna nalevo od kostela. 
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Kostel je řešen jako jednolodní stavba na obdélném půdoryse, k níž jsou ve středu 

hlavního prostoru připojena mělká ramena příčné lodi s převýšenými trojúhelnými štíty na 

bočních fasádách. Na loď navazuje odsazený a poměrně protáhlý presbytář s 

polygonálním závěrem [07]. Vstupní fasáda je trojosá a vrcholí ve střední ose věží, která 

předstupuje v podobě rizalitu. Krajní osy jsou tvořeny nižšími hmotami přilehlých 

patrových křídel s plochými terasami namísto střech. Průčelí je oproti lodi o něco více 

šířkově dimenzováno a tvoří tak předsazenou kulisu kostela [01]. Stavba kostela je 

orientována a obrací se zároveň svým průčelím směrem k hlavní městské komunikaci. 

3.3.1 Hmotové rozvržení 

Těleso kostela je tvořeno bohatě prokomponovanou skladbou hmot [02]. Jednotlivé části 

jsou však spjaty do jednoho celku svojí sjednocenou výškou fasád a použitým 

architektonickým členěním. Objem kostela se zde rozvíjí jednak do šířky – ustoupením 

presbytáře, přidáním ramen příčné lodi a hmoty průčelí - a stejně i do výšky – dvěma 

střechami o různé výšce, tj. lodě a presbytáře, vysokou mohutnou věží a kulisou průčelí s 

o něco nižšími rovnými střechami [05]. K presbytáři je zleva přisazen také objekt patrové 

sakristie. Dva další boční a pouze přízemní přístavky kostela, jakési předsíně, byly 

postaveny později, v průběhu 19. století. 

 

Vnější architektonické členění, které dělí plochu fasády do jednotlivých polí, tu odpovídá 

vnitřnímu traktování prostoru. Obdélná hlavní loď je dlouhá šest polí, přičemž prostřední 

dvě pole jsou spojená do jednoho velkého, ke kterému přiléhají příčná ramena lodi. Délka 

těchto příčných ramen tedy odpovídá dvěma polím, jejich hloubka odpovídá pouze 

polovině pole. Navazující presbytář se skládá ze čtyř polí, přičemž poslední pole je 

polygonálně skosené (jde o polovinu hexagonu) s tím, že všechny tři jeho strany jsou 

stejně dlouhé. Také průčelí kostela je odvozeno od hloubky pole. Boční křídla mají v 

půdoryse podobu čtverce, jehož jedna strana se rovná hloubce jednoho pole, stejného 

rozměru je i předstoupený střední rizalit. V těchto bočních prostorech je umístěno nalevo 

schodiště na kruchtu a napravo je v každém podlaží umístěna kaple [08].  

3.3.2 Exteriér 

Fasáda kostela je členěna na výšku pilastry, každému poli mezi nimi náleží jeden okenní 

otvor, umístěný do horní části. Na fasádě lodi a presbytáře jsou osazena okna 

segmentová s jednoduchou téměř neprofilovanou štukovou šambránou, přičemž okna lodi 

jsou oproti oknům presbytáře o něco vyšší [04]. U příčných ramen lodi se otvory mění. Do 

kratších úseků fasády jsou vložena menší obdélná okna s profilovanou kamennou 

šambránou s ušima a kapkami a na delší stranu je použito široké a mírně protažené 
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půlkruhové okno s jednoduchou štukovou šambránou [06]. V průčelí jsou pak osazena 

pouze okna s kamenným ostěním – převážně profilovaná, obdélná s ušima a kapkami. 

Pouze ve střední ose prvního podlaží je užito okno segmentové [05].  

 

Architektonické členění fasád vytváří následnou strukturu: odspodu se uplatňuje nejdříve 

kamenný, průběžný sokl kolem celého kostela, který se zalamuje v místech pilastrů. Na 

něj navazuje sokl pilastru s jednoduchou náběhovou patkou. Tento pilastr dosahuje 

zhruba do poloviny výšky kostela, kde hlavici nahrazuje patrová a velmi redukovaná 

průběžná římsa, která se nad pilastrem zalamuje. Nad ním pak pokračuje pilastr druhé 

etáže, který začíná menším soklíkem a patkou v podobě pravoúhlého ústupku a ukončen 

je klasickou toskánskou hlavicí. K této vertikále pilastrů se z každé strany přimyká prvek, 

který má ve vrchní části podobu půl pilastru a tvoří tu tedy s plným pilastrem srostlici, ve 

spodní části pod patrovou římsou se pak proměňuje v lezénu, která se nad kamenným 

soklem zalamuje v lezénový rám. Na toskánské hlavice sdružených pilastrů, mezi nimiž 

probíhá po stěně jejich spodní oblý pásek, dosedá průběžné kladí s bohatě profilovaným 

architrávem. Samotný architráv, vlys a spodní část římsy se nad hlavicemi zalamují. 

Obrys fasády je však uzavřen souvislou linií vysunuté horní části římsy. Celá soustava je 

řešena netradičně a lze ji tedy číst i dalšími způsoby. 

 

Na rozích je toto členění vždy ukončeno celým pilastrem, takže půlpilastr z druhé strany 

již chybí. Tento plný pilastr však nepřechází přes roh, ale potkává se s plným pilastrem z 

druhé strany fasády. V případě fasády polygonálního presbytáře jsou pilastry umístěny 

vždy na místo zlomu, pouze se tu tedy zalamují a sledují průběh stěny. Spolu s nimi se 

zalamují samozřejmě i sokly, hlavice a kladí [03]. Podrobněji se musíme podívat, jak je 

řešeno členění v místech uskočení hmot - mezi lodí a presbytářem, lodí a příčnými 

rameny a lodí a průčelím.  

 

Presbytář a průčelí jsou odsazeny od lodi zhruba o jednu šestinu pole, takže řešení 

fasády je tu v obou případech stejné: architektonické členění delší stěny (např. 

presbytáře) tvoří plynulou nepřerušenou linii. Druhá fasáda (např. lodi) je natolik úzká, že 

byla redukována pouze na plný rohový pilastr, takže ji schází půlpilastr. Do delší stěny se 

jakoby zasouvá a to v místě sdruženého pilastru, jehož průběh tím naruší. V rohu tedy 

zbyde jen zlomek plného pilastru a k němu přisazený půlpilastr. Tato část pak opticky roh 

zpevňuje a spolu s ostatními vertikálami tvoří plynulý rytmus, který pomáhá k navázání 

fasád [05]. Členění nám tady však naznačuje, že se jedná o skladbu dvou samostatných 

jednotek. 
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Příčná ramena lodi jsou odsazena více, o tři čtvrtiny pole [06]. Pro jejich fasádu bylo 

klasické pole zúženo, tak aby se zde uplatnilo celé. V místě styku s fasádou lodi se tu pak 

potkávají svazkové pilíře z obou stran. Jejich střední pilastry se prolnou, takže nejde určit, 

ke které fasádě patří; tvoří tak ale naprosto harmonický přechod. U příčných ramen lodi je 

oproti popsanému schématu odlišně řešena i jejich delší strana fasády. Svými rozměry by 

zabrala plochu dvou polí, uplatňuje se zde ale jen jedno pole, roztažené na celou šířku. 

Proporce architektonických článků se však nemění. Do středu nad patrovou římsu je 

umístěno nízké široké půlkruhově ukončené okno. Nad šířku celého pole se nad římsou 

zdvíhá trojúhelný štít, jehož profilace ramen navazuje na profilaci římsové základny. Uvnitř 

tympanonu je umístěno šířkově položené oválné okénko v obdélné štukové šambráně s 

ušima po všech stranách. 

 

Průčelí kostela je trojosé, dvou etážové a je tvořeno bočními hmotami a hmotou středního 

rizalitu, na který navazuje ještě dvoupodlažní věž kostela [05]. Věž má osazenou barokní 

cibulovou zvonici a je při zadní stěně spojena volutami s bočními hmotami. Na těchto 

bočních hmotách se pohledově uplatňují rovné terasové střechy, které jsou pochozí a 

mají vlastní kamenný parapet. 

 

Fasády bočních křídel jsou tedy jednoosé a to jak z čelní tak i boční strany [21]. Pilastrové 

členění tedy vychází vždy na roh. V první i druhé etáži jsou do pole mezi pilastry umístěná 

obdélná okna s kamenným ostěním s ušima. Okno v patře je o něco vyšší a umístěné 

těsně nad patrovou římsu. Spodní okno je posunuto také do dolní části své etáže tak, že 

obě okna mají nad sebou stejně velkou a poměrně rozsáhlou volnou plochu. Fasádu 

průčelí doplňují ještě malá obdélná okna polopatra, která jsou umístěná do prostoru mezi 

hlavice pilastrů a která se u lodě kostela nevyskytují. Umístěna jsou tak, že zasahují do 

architrávu a profilací horní hrany své šambrány se snaží navázat na profilaci vrchní části 

architrávu. Spodní šambrána je pak tvořena profilem ve tvaru oblého pásku, který plynule 

přechází v pásek pod hlavicemi pilastrů, který probíhá po stěně. 

 

Střední rizalit je svým členěním řešen stejně, jen na kratších stranách, o které předstupuje 

fasádu průčelí, dochází opět k nepravidelnostem. Zde je na roh umístěný plný pilastr, ale 

ze strany k němu půlpilastr nepřiléhá. V rohu se pak objevuje opět samotný plný pilastr, 

který se potkává se svazkem pilastrů fasády bočního křídla. Mezi těmito dvěma celými 

pilastry probíhají po stěně oba sokly v každé etáži tak, aby se nenarušila soudržnost 

celkového členění průčelí. 
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Uprostřed středního rizalitu je umístěn vchod do kostela; jde o dvouvrstvý kamenný 

edikulový portál, který rámuje půlkruhově zakončený vstup. V patě vstupního 

půlkruhového oblouku je umístěna římsa tak, že spodní část ostění tvoří jakési stojky, 

které ji nesou. Do jejich povrchu je vyryt obrys obdélníku, kopírující jejich tvar. Podobné 

řešení se nachází také v horní části nad obloukem, kde je ostění zakončeno pravoúhle. 

Zde jsou vyryté dva osově shodné obrazce, sledující opět tvar šambrány. Na ostění pak 

dosedá vlys bez architrávu a římsa, která je již součástí tympanonu. Oproti ostění se 

tympanon vyznačuje výraznou plností až nadsazení tvarů a celkovou naddimenzovaností. 

Má podobu roztrženého trojúhelného štítu, podloženého ještě jednou vrstvou. V prostoru 

roztržení je umístěna socha madony s Ježíškem, stojící na malém soklíku s kartuší a 

dvěma andílky kolem. Dalšího andílka můžeme vidět na jednom konci ramene 

roztrženého tympanonu. Na začátku druhého ramene se dochovala velmi malá kamenná 

váza s květinami, která měla jistě svůj protipól ve váze na druhé straně. Jedná se tu 

zřejmě o torzo celé původní sochařské výzdoby, které se dochovalo navíc v poněkud 

poničeném stavu. Všechny tyto prvky jsou oproti velkému tympanonu značně malé a 

jejich umístění netvoří se štítem jeden celek. Dokonce se zdá, že by sem mohly být i 

dodatečně přeneseny z jiného portálu. Ve stěně za sochami je vidět vpadlé pole ve tvaru 

niky. Snad zde byl původně záměr, vytvořit pro sochy skutečnou niku s kamenným 

ostěním, navazující na roztržený štít, což by jistě přispělo k sjednocení celku. Na základně 

tympanonu je vyryt letopočet 1937. 

 

Nad portálem a patrovou římsou je ve druhém podlaží umístěno segmentové okno. 

Rámováno je kamennou šambránou, velmi bohatě profilovanou, s ušima na každém rohu 

do obou stran. Zdobnost tohoto okna odpovídá jeho umístění na hlavní a nejdůležitější 

osu kostela. Také menší okno polopatra je po stranách ozdobeno ještě přidáním uší s 

kapkami. 

  

Fasáda patrové věže kostela je spojena jedním převýšeným pilastrovým řádem. Její 

členění je řešeno stejným způsobem jako na ostatních částech kostela – celý pilastr 

zpevňuje roh a k němu je ze strany přidaný půlpilastr. Oba přitom stojí na vlastním 

plnohodnotném soklu a mají velmi stlačenou kompozitní hlavici, jejíž listy jsou mírně 

abstrahované. Spodní pásek hlavice neprobíhá oproti dolním fasádám po stěně. Pilastry 

vynášejí průběžný opět bohatě profilovaný architráv, čistý vlys a římsu. Celé kladí se 

kromě značně vysunuté vrchní části římsy nad pilastry zalamuje. Do této skladby členění 

fasády jsou vložena dvě patra, kterým odpovídají na hlavní ose dvě obdélná okna s ušima 

a kapkami. Na vrchní okno navazují čtvercové hodiny, které zasahují až do architrávu, a 
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nad nimiž se pak zalamuje vlys a spodní část římsy, stejně jako nad pilastry. Boční fasády 

jsou řešeny obdobně, pouze ve spodní části jsou na místo oken dveře, vedoucí na terasu. 

3.3.3 Interiér 

Interiér kostela je tvořen halovým prostorem hlavní lodi, zaklenutým valenou klenbou s 

trojbokými výsečemi, členěnou pasy do jednotlivých polí [12]. V prostředním, dvojnásobně 

hlubokém poli je použita nízká placková klenba s velmi mírným (téměř neznatelným) 

vzdutím a s výsečemi, na kterou se pak váží prostory příčných ramen lodi [16]. Stěny v 

interiéru jsou členěny sdruženými pilastry. Mají k výšce lodi poměrně vysoký sokl a o něco 

nižší patku s odsazením a jednoduchým náběhem do dříku, sokl ani patka nejsou 

průběžné. Dřík pilastru je zakončen klasickou toskánskou hlavicí se spodním oblým 

páskem. Pilastr vynáší dvoustupňový architráv, vlys a římsu, přičemž průběžná je pouze 

římsa, ostatní části kladí jsou redukovány pouze do prostoru nad pilastry. Na ní navazuje 

náběhový a opět sdružený sokl klenby, který má svůj vlastní, nízký soklík a jednoduše 

profilovanou římsičku. Prostřední plný sokl klenby pokračuje meziklenebním pasem, který 

se po chvíli odpoutává od stěny; přidružené sokly vedou dál po stěně, půlkruhově se stáčí 

podle výseče v klenbě a vrací se na vedlejší sdružený pilastr opět v podobě přidruženého 

prvku. I ony mají podobu pasu, i když se jedná pouze o úzký pruh, kterým vynáší klenbu 

výseče. Samotná výseč vychází z prostoru, kde se pasy rozcházejí a je podepřena 

jakýmsi stylizovaným rostlinným ornamentem, tvořícím kapku. V prostoru pod výsečí a 

nad průběžnou římsou je ve stěně umístěno vždy velké segmentové okno s jednoduchou 

štukovou šambránou, které je do hloubky stěny dvakrát odstoupené. 

 

Kolmá stěna lodi, oddělující loď od presbytáře, má podobu vítězného oblouku [13]. Z 

podélné stěny zůstává na klenbě jen kousek meziklenebního pasu, jehož zbylá část je 

překryta příčnou stěnou. Na této stěně dál pokračuje průběžná římsa a také sokl klenby. 

Celá stěna poté udělá do hloubky malý ústupek a dál pokračuje v dolní části pilířem s 

plným kladím a soklem klenby, na který navazuje mohutný oblouk. Celé toto členění i 

tloušťka stěny naznačují, že jde v podstatě o do prostoru vysunutý mohutný, odstupněný 

pas. Na výšku tohoto vítězného oblouku navazuje pak klenba presbytáře.  

 

Uprostřed hlavní lodě dochází ke křížení s příčnou lodí. Velké pole křížení je vymezeno 

dvěma meziklenebními pasy a celými sdruženými pilastry. Přidružený pilastr z vnitřní 

strany křížení se však stává součástí pasu klenby jdoucím v příčném směru. Krom toho 

zachází více do hloubky, za rovinu stěny, ke které běžně přisedal. Je tedy silnější a 

výraznější oproti ostatním přidruženým pilastrům v lodi a opticky pomáhá rozšířit prostor 

křížení. Pas v příčném směru, ke kterému přisedá, je dosti mohutný a nesený silnými pilíři 
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[15]. Vytváří zde spolu srostlici pasů, což se jinde v interiéru již neobjevuje a působí to 

zároveň jako vítězný oblouk prostoru příčného ramene [14]. Z druhé strany se k tomuto 

pilíři přidává nízký přidružený pilastr, vytvářející srostlici pasů i z druhé strany. Klenba v 

příčném rameni je nižší valená o šířce jednoho zmenšeného pole a s výsečemi. Po stěně 

probíhá opět pouze římsa. V rohu se pak objevuje zbytek pilíře, který je protipólem pilíře v 

křížení a který je překryt nečleněnou plochou čelní stěny, uzavírající prostor ramene. V té 

se nachází jen půlkruhové okno ve štukové šambráně. Na bočních stěnách jsou nad 

římsu, do výsečí umístěna obdélná okna v hluboké špaletě. Pod římsou se na šířku palety 

objevuje úzké vpadlé obdélné pole s diamantovým členěním vnitřní plochy, poté velké 

podélné vpadlé pole s nikou. Nika je lemována širším plastickým okrajem, ve vrcholu k ní 

ve vpadlém poli přisedá plastický klenák a v patě záklenku niky jednoduché plastické 

římsy. Tato římsa se objevuje i uvnitř v patě konchy; nika je dnes uzavřená zasklením v 

dřevěném rámu. Pod tímto polem se objevuje opět úzké vpadlé pole, tentokrát bez 

členění. Pod takto artikulovanou stěnou je ve zdi ve spodní části hluboký výklenek, 

sahající k podlaze, který sloužil pravděpodobně pro umístění zpovědnic.  

 

Presbytář kostela má délku tří o něco menších polí, na které navazuje polygonální závěr 

[13]. Opět se jedná o prostor s valenou klenbou s trojbokými výsečemi, která je předělena 

pasy. Stěny jsou členěny stejnými sdruženými pilastry jako v lodi, pouze mezi sokly 

pilastrů probíhá po stěně velmi jednoduchý sokl stěny. V místě, kde je presbytář odsazený 

a přechází v loď, je sdružený pilastr v presbytáři překrytý z velké většiny vysunutým 

pilířem vítězného oblouku. V rohu tedy zbyl jen přidružený pilastr a pouze zlomek 

středního plného pilastru. Pilastry pokračují také v trojbokém závěru presbytáře, zde se 

podle průběhu stěny zalamují. Zalamují se i jejich pasy v klenbě a sbíhají se ve středu 

prvního zalomeného pasu, který se ještě klene na celou šířku presbytáře. Jsou zde také 

trojboké výseče, které ale zabírají vždy téměř celou trojúhelnou plochu klenby mezi pasy.  

 

Po prvním poli, díváme-li se směrem z lodi, se zvedá podlaha v presbytáři o dva schody, 

po dalším už jenom o jeden a v následném prostoru je umístěný volně stojící oltář s 

menzou. Za oltářem, ve středním poli závěru se nacházejí dveře, vedoucí z kostela přímo 

ven. Dalšími dveřmi lze vejít na pravé straně presbytáře, kde jsou umístěny do středního 

pole stěny. Oba dva vchody jsou kamenným ostěním osazeny do vnější fasády kostela a 

do interiéru se otvírají hlubokou špaletou. Na levé straně presbytáře se ve stejných 

místech nachází vchod do sakristie, který má kamenné ostění otočeno tentokrát do 

presbytáře. V této části je také na levé stěně v prvních dvou polích osazen jiný typ oken. 

Mají sice segmentový tvar, jsou ale podstatně nižší a posazeny přímo na průběžnou 
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římsu bez spodní šambrány. K této odlišnosti dochází proto, že vedou do vedlejšího 

prostoru patrové sakristie.  

 

Loď kostela je na západní straně uzavřena zdí, která vychází z pojetí východní stěny jako 

vítězného oblouku [11]. Je v podstatě jejím zrcadlem, i když má spoustu odchylek, daných 

tím, že je zde umístěna kruchta. Sdružené pilastry boční stěny kostela, kterými končí 

poslední pole, jsou opět z velké části překryty závěrovou západní stěnou. A po klenbě 

probíhá pouze úzký proužek pasu, který navazuje na zbytek prostředního pilastru. Z 

členění boční stěny pokračuje na západní straně jak sokl klenby (v tuto chvíli je to spíše 

sokl stěny, která je nad ním a která má zde podobu oblouku) tak i sokl a patka pilastru a 

průběžná římsa, která však záhy končí u zábradlí kruchty. Kousek za tímto zábradlím pak 

stěna, stejně jako je tomu na protější straně, ustupuje v celé své ploše mírně dozadu. Na 

ní navazuje další, která by již tvořila vítězný oblouk, ale zde se v plochém členění stěny 

na něj pouze odkazuje a opět ustupuje v hloubce zdi mírně dozadu. Také zde pokračuje 

sokl klenby a sokl a patka pilastru. Další úsek tvoří nečleněná stěna, která má u země jen 

sokl, a to nižší než je u pilastrů. Do této jednoduché stěny je proveden zase ústupek a 

vložena dvě patra stlačených segmentových oblouků nad sebou, které mají oba v patě 

oblouků provedenou římsu. Spodním obloukem se vstupuje do západní předsíně kostela, 

ve vrchním je umístěna kruchta s varhanami a dřevěnou balustrovou emporou.  

 

Hlavní předsíň kostela má tvar šířkového obdélníku. Součástí vstupního oblouku, 

otevřeného do lodi, je mohutný pilíř členěný římsou a soklem. Za ním se stěna předsíně 

mírně rozšiřuje. V rohu u vstupní stěny je vidět zbytek stejného pilíře a pasu, který ale 

vstupní stěna překryla. Mezi těmito rohovými pilíři probíhá po bočních stěnách předsíně 

římsa, která je spojuje. Předsíň je klenuta jakoby valenou křížovou klenbou, ve 

skutečnosti jde ale o valenou klenbu s velikými styčnými výsečemi, které vybíhají vždy s 

malým odsazením od rohů předsíně. V pravé boční stěně, v jejích dvou třetinách délky, je 

umístěn půlkruhový vstup do kaple. Vstup je bez ostění a římsa stěny pokračuje vstupním 

otvorem do kaple. Na levé boční straně je udělán zrcadlově v ploše stěny ústupek, 

stejného tvaru jako byl vstup do kaple. Římsa je v tomto vpadlém poli přerušena, do něj je 

umístěn vstup na točité šnekové schodiště s klasickým kamenným ostěním s ušima a 

kapkami. Vstupní dveře kostela jsou osazeny do průčelní stěny, zabírají na šířku téměř 

polovinu této stěny a jsou směrem do předsíně otočeny hlubokou špaletou.  

 

Kaple v přízemí kostela je vytvořena na půdoryse čtverce s okosenými rohy [17, 18]. Jde 

o vloženou samostatnou konstrukci, která není provázána s vnější průčelní stěnou kostela 

a okenními otvory. Na delších stranách je konstrukce otevřena oblouky, v jejichž patě 
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probíhá římsa; plná stěna okosených hran pak tvoří pilíře, které vynáší celou konstrukci. 

Římsa oblouků dál pokračuje na těchto pilířích a v místě vstupu přechází až do prostoru 

předsíně. Pod ní jsou do pilířů vložené niky, které jsou umístěny každá ještě do svého 

vlastního obdélného vpadlého pole, v patě konchy probíhá tenký nečleněný pásek. Nad 

římsou pak pokračuje převýšené čelo klenby s oválným vpadlým polem s ústupkem a celý 

prostor kaple je uzavřen melounovou stlačenou klenbou. Na dvou delších stěnách za 

oblouky je vidět vnější průčelní stěna s okny ve špaletách, které přivádí do kaple těmito 

dvěma směry světlo. 

 

Do prvního patra vede kruhové dřevěné točité schodiště se středním kamenným 

vřetenem. Do prostoru schodiště ústí okna v hlubokých špaletách. V rovině prvního patra 

je úsek podesty s vchodem na emporu, jehož dveře jsou osazené v kamenném ostění, 

které je vysekáno tak, že sleduje zatočenou stěnu schodiště. Mimo to má jinak klasický 

tvar s ušima a kapkami. 

 

Empora v prvním patře je do lodi otevřena také stlačeným obloukem, dosedajícím na 

pilíře, které mají římsovou hlavici. Na opačné straně se opět objevují úseky stejných pilířů 

a oblouku. Římsa pilířů přechází na obou stranách malým kusem na boční stěny; odtud 

pak vybíhají výseče valené klenby, které se ve středu klenby stýkají. Jde tedy o podobné 

řešení jako v přízemí. Empora je vysunuta do lodi dřevěným obdélným balkónem, stojícím 

na štíhlých dřevěných sloupech s neklasickými hlavicemi, a zabírá téměř celou šířku 

kostela. V prostřední části se pak na šířku vstupního oblouku empory balkón ještě 

půlkruhově vydouvá. Kuželky jeho dřevěné balustrády mají klasický raně barokní tvar. 

Světlo na emporu přichází jak z lodi, tak také z druhé strany segmentovým oknem v 

průčelí, které sem ústí hlubokou špaletou. I v patře je umístěna kaple. Vedou do ní po 

pravé straně dveře s klasickým kamenným ostěním, špaleta dveří se rozevírá do vnitřního 

prostoru kaple. Kaple je opět utvářena na čtvercovém půdorysu s okosenými rohy, ovšem 

zde je tvořena přímo stěnou průčelí a nikoli samostatnou vloženou konstrukcí [19, 20]. Její 

prostor je oproti spodní kapli také značně převýšený a její stěny jsou naprosto nečleněny, 

pouze do nich na dvou dlouhých stranách ústí okenní otvory průčelí se svými špaletami. 

Nad okny probíhá velmi zjednodušená průběžná římsička, která odděluje stěnu od klenby. 

Klenba je pak (zvláště oproti vysoké stěně) velmi nízká, osmidílná, klášterního typu s 

malým plastickým ornamentem stylizované růže uprostřed. V tom tedy spočívá jediné 

členění této kaple. 

 

Zmíněné točité schodiště vede ještě do druhého patra, kde jsou na podestě umístěny 

stejné dveře jako v patře a vedou sem z průčelí menší okna polopatra. Prostor schodiště 
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je zaklenut nízkou kupolkou s římsičkou v patě klenby. Končí zde také střední kamenné 

vřeteno s odstupněným soklem a homolovým zakončením s několika ústupky. V prostoru 

podvěží se nachází dřevěné obyčejné schodiště vedoucí do dřevěného trámového patra 

věže, odkud pak vedou dva vstupy na terasy nad průčelím s kamenným ostěním 

umístěným na vnější fasádu a vstup do krovu kostela. Na pravé straně podvěží je 

nepřístupný prostor, nově přebudovaný v druhé půlce 20. století. Z průčelní stěny sem 

ústí okno polopatra. Z podvěží vede do hlavní lodě kostela, těsně pod jeho klenbou malé 

dvoudílné okénko. To se otvírá do podvěží hlubokou špaletou, která sahá až k podlaze, a 

která má na každé straně výklenek ve tvaru niky. 

3.4 Analýza a interpretace kostela 

J. B. Mathey vystavěl kostel v Horním Jiřetíně jako poměrně velkou chrámovou stavbu, 

dlouhou celých 50 metrů. Přes velikost zakázky ovšem v tomto případě netvoří kostel jako 

osobitě budovaný prostorový koncept, jako tomu bylo například v případě sv. Františka 

v Praze, ale využívá poměrně klasické skladby, vycházející z místní tradice: jednolodí 

kostela s odsazeným polygonálním presbytářem a věží v průčelí. Možná právě proto, že 

se drží tohoto tradičního a jednoduchého rozvrhu, byla mu věnována jen malá pozornost 

a dokonce se soudilo o autorově úbytku tvůrčí invence. Je to ale závěr velmi ukvapený. 

Není totiž jasné, zda se Mathey sám rozhodl pro použití tohoto typu a pokud ano, tak 

s jakým záměrem. Nevíme, zda nemohl být při projektování veden nějakými požadavky 

také ze strany stavebníka. K těmto otázkám se dostaneme později, nejdříve se podívejme 

na stavbu samotnou. 

3.4.1 Exteriér 

I přes užitý tradiční typ kostela, který podtrhuje ještě systém červeno-bílého lizénového 

členění, je konkrétní řešení hornojiřetínského kostela dosti nevšední. Prokomponovanost 

jeho hmot dalece přesahuje jiné kostely podobné velikosti a významu z tohoto období. 

Široké průčelí kostela zastiňuje užší loď a spolu s věží tvoří vlastní kompoziční, objemově 

modelovanou jednotku. Členěná je i loď samotná, a to přidaným středním transeptem, 

který opět pročleňuje siluetu kostela a rozvádí ji značně do šířky. Z tohoto pohledu mají 

velký význam právě vysoké trojúhelné štíty, které s vertikálním akcentem monumentalizují 

hmotu boční stěny a přidávají kostelu další samostatnou pohledovou osu. K lodi pak 

přisedá nesmírně dlouhý závěr kostela, dosahující dvou třetin délky hlavní lodi. Ten činí 

z kostela, který by jinak měl klasickou velikost i proporce, zvláštním způsobem protaženou 

úzkou stavbu [02]. Modelačně skvěle zvládnutá přední část se tak přidaným závěrem 
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proměňuje v do dálky ubíhající frontu. Tento moment je na architektuře kostela poněkud 

zarážející a vymyká se pro Matheye typickému členění hmoty do uzavřených proporčně 

vyvážených jednotek.  

 

Velmi dobře však Matheyově stylu odpovídá průčelí. Věž, kterou Mathey umístil na osu 

kostela, doprovázejí po stranách hmoty bočních křídel a zapojují ji do širší prostorově 

utvářené kompozice průčelí. I přes použití tradičního domácího prvku osové průčelní 

věže64 – z hlediska klasické řádové architektury neznámého – jde o kompozici velice 

klasicky cítěnou a v rozvržení hmoty velmi dobře vyváženou. Toto prostorové utváření 

průčelí se navíc na kostele v Horním Jiřetíně uplatňuje jako na jednom z prvních příkladů 

u nás. Rovnoměrné rozvržení hmoty můžeme sledovat v rizalitu, kde se uplatňuje masivní 

blok věže a v ustoupených bočních křídlech, které představují stabilní základnu. Křídla 

jsou navíc přísně pravoúhle zakončena a opatřena pochozími terasami s parapety. Na 

průčelí tak dochází díky ubírání hmoty ke gradaci směrem vzhůru. Vše se odehrává 

v jasných a pevných objemech a jejich jednoznačnost podtrhuje užité pilastrové členění, 

které zpevňuje nároží, protože se zde potkávají vždy dva plné pilastry [05]. 

 

Právě použitým členěním je pak průčelí ve spodní části velmi úzce vnitřně provázáno, což 

ukazuje na značnou prokomponovanost fasády. Každá objemová jednotka má své vlastní 

členění, při kterém vždy do rohu vychází pilastr. Všechny objemy jsou pak zasunuté do 

sebe tak, že v rozích se jejich pilastry střetávají. Členění průčelí přechází na další části 

kostela a tento princip zasunutých objemů je tak použit na celé stavbě. Fasáda přitom ale 

působí velmi jednotně a sceleně. Spodní část průčelí tak tvoří semknutý objem, nad který 

se pak samostatně tyčí vysoký hranol věže.  

 

Největší pozornost v kompozici celého průčelí zasluhují ale především prvky bočních 

křídel, jejichž podoba a užití zde je velmi netradiční. Tvaroslovím se váží ke zbytku 

kostela, ovšem jejich charakter je jiný. Patrové členění pilastrů v tomto případě dává 

logiku, protože zde jde o dvě skutečná podlaží. Použit je tu také jiný typ oken, do každého 

patra je vloženo prosté obdélné, pro sakrální stavbu nepříliš často užívané, okno 

(Matheye ovšem takto členil i kostel v Litvínově). A dále je v prostoru mezi hlavicemi 

pilastrů umístěno malé okénko polopatra, které je pozoruhodně zavázáno do 

architektonického členění. Na spodní hraně jeho kamenné ostění sleduje profilací 
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 Věž v průčelí se u nás uplatňuje od středověku, jde ovšem o solitérní mohutnou zvonici, jednoduše 

přisazenou ke štítové stěně lodě kostela. První osové jednověžové průčelí v čistě barokních formách 

nalezneme u nás na Moravě, na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově od architekta Philiberta 

Luchceseho. Jde o širokou kulisou, v níž se věž uplatňuje ve středním rizalitu. Jednověžová průčelí se do 

obliby dostávají ale až později a v případě Matheyových staveb jde stále ještě o málo obvyklý typ. 
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probíhající pásek mezi hlavicemi. V horní části je okénko vsazeno až do architrávu a jeho 

ostění navazuje na horní probíhající profil. Je to svým provedením překrásná finesa, 

ukazující mimo jiné na logičnost všech prvků v této fasádě a umocňující jeho harmonický 

tektonický dojem. Protáhlé proporce totiž zklidňuje posílené kladí. Tato patrová křídla 

s popsaným výrazovým rejstříkem a ještě s pochozí terasovou střechou nás odkazují spíš 

k palácové než sakrální architektuře. Použití její struktury v případě kostela je proto dosti 

pozoruhodné.  

 

I tento motiv byl ovšem již v architektuře použit a Mathey z něj pro sebe mohl čerpat 

inspiraci. S námětem kostelního průčelí, které vyvolává asociace palácové fasády, 

pracoval ve svém nejranějším architektonickém díle G. L. Bernini na kostele S. Bibiana 

v Římě [23]. V tomto případě zde Bernini evokuje palác ještě mnohem silněji, používá 

k tomu podobných prostředků jakým je střední rizalit a boční křídla s rovnými terasami a 

balustrovým zábradlím, avšak stavba má jiný výrazový rejstřík. Tento motiv pak v Římě 

nezapadl, v monumentálním měřítku ho opakuje například Soria na S. Gregorio Magno na 

Celiu.65 Pokud se zde Mathey inspiroval, pracoval s tímto námětem hodně volně a také 

v naprosto jiném uměleckém kontextu, bližší podobnost zde totiž není možné hledat.  

 

Vrátíme-li se k jiřetínskému průčelí, neměl by uniknout ještě jeden zajímavý moment. 

Velmi matheyovský a zároveň nesmírně italizující či římský je rozvrh oken ve fasádě a to, 

jakým způsobem se podílí na výsledném dojmu [21, 22]. Okna fasády jsou totiž záměrně 

posunuta vždy do spodní části vymezeného pole, v případě patra těsně nad římsu, což je 

pro velmi určující pro rozvržení a proporce fasády - nad okny totiž zůstává nezvykle velká 

volná plocha stěny. Právě tento nenápadný posun dává fasádě pádný a strohý výraz a 

výrazně ji monumentalizuje.  

 

Pro římské prostředí je tento motiv naprosto běžný a je zcela nadslohový, Nejčastěji si jej 

můžeme všimnout na palácích, jejichž okna jsou také umístěna nízko, často na římsu, a 

to mimo jiné právě proto, aby se nad nimi uplatnila monumentální plocha stěny. I když jde 

o velmi obecný princip, Mathey ho použil takto důsledně jen málokde. Podobně nechává 

třeba ještě vyznít (i když nedokončenou) fasádu kostela v Děčíně. 

 

Podíváme-li se na samotnou loď kostela, ani ta nepředstavuje běžné řešení. K podélné 

jednoduché lodi je vprostřed přisazeno nehluboké příčné rameno, které je ukončeno 

osazeno vysokými trojúhelnými štíty. Právě proto působí dojem transeptu, i když jde 
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zvenčí ve skutečnosti spíše o přisazené boční kaple, jelikož hřeben jejich střechy 

nedosahuje výšky hřebene hlavní lodě. Použití této tzv. příčné lodě, která vystupuje ze 

základního objemu kostela, je v Čechách 17. století poměrně ojedinělé. Podobně řešenou 

kompozici kostela bychom našli nejblíže na Moravě v Brtnici, na kostele bl. Juliány od G. 

B. Pieroniho ze 30. let 17. století [24]. Zajímavé ale je, že sestava tohoto kostela vznikla 

přístavbou středových bočních barokních kaplí ke gotické lodi, takže řešení vycházelo 

z omezených možností proměny stávající stavby. Podobnost sice spočívá i 

v polygonálním závěru a věži v průčelí, ale v celku jde o velmi různé kostely, které spojuje 

spíše jen podobný dispoziční nápad, než přímá inspirační vazba.  

 

Když se podíváme do Čech, s rozevřenější hmotou kostelů začíná zřejmě jako jeden 

z prvních pracovat architekt Domenico Orsi. Přestože jeho kompozice jsou trochu jiné, 

našli bychom jednu, která se Jiřetínské alespoň z exteriéru trochu podobá. Příčnou loď, 

umístěnou do poloviny celkové délky stavby, měl dnes zaniklý kostel sv. Norberta na 

Starém Městě. Takto formované tělo stavby mohlo zřejmě pohledově působit podobně 

jako loď kostela v Jiřetíně. Bližší analogie, které by Matheyovu Jiřetínskému kostelu 

odpovídaly více, u nás nenalézáme.  

 

Kromě dispozičního řešení je zvláštní i konkrétní podoba transeptu, nejvýraznějším 

prvkem jsou zmiňované velmi vysoké štíty [06]. Jejich použití je u římsky školeného 

architekta poměrně nečekané, ale těžko bychom podobné hledali i u kostelů v našem 

prostředí. Štíty se přitom zdají logicky vycházet z úzké příčné lodě, která je přísně a 

jakoby čistě funkčně zakončena štítovou zdí. Volba tohoto prvku je ale zcela jistě 

výtvarným záměrem. Zdá se totiž, že ho rozhodně nebylo nutné použít kvůli výšce klenby, 

která u příčné lodě zdaleka nedosahuje ani k hlavní exteriérové římse kostela. Kvůli 

nízkému šítu by se ovšem ztratil dojem příčné lodě a zůstaly by jen separovanější boční 

kaple. Pokud by bylo žádoucí tento dojem zachovat, mohla být střecha zakončena 

obvyklým způsobem, tj. zkosenou valbou, jako třeba na kostel sv. Norberta v Praze. 

Vysoký štít tedy zřejmě nebyl vynuceným řešením, ale naopak řešením zvoleným tak, aby 

proporčně korespondovalo s ostatními částmi kostela. Zcela přirozeně totiž vyvažuje 

nesmírně dlouhý závěr kostela. Právě ale i díky této vazbě, je možné nakonec shledat, že 

nejblíže tento prvek k transeptům gotických katedrál, přestože to může znít dosti 

překvapivě. Právě plochá stěna s vysokým tympanonem zpravidla zakončuje transepty 

gotických staveb a Matheye jejich použitím se mohl k této tradici odvolávat.  

 

Tuto interpretaci by podporovalo i samotné ztvárnění závěru kostela [03, 04]. Presbytář, 

který je přisazen ke štítové zdi hlavní lodě, totiž zabírá na délku tři okenní osy a je 



  33 

ukončen polygonálně skoseným závěrem. Při navrhování tohoto motivu, který stavitel 

zopakoval ještě u kostela sv. Kajetána, vycházel Mathey bezpochyby z domácích zdrojů a 

těžko bychom tu hledali nějakou souvislost s jeho římsky inspirovanou tvorbou. Zdá se, že 

se tu tedy poměrně dost odchýlil od svého na domácím prostředí nezávislého výrazu. 

Tento typ ukončení ovšem nemusejí být nutně považovány za gotismus, u menších 

kostelů v Čechách byl totiž docela běžný a zvláště v blízké oblasti Litoměřic jich najdeme 

hned několik. Odsazené polygonální presbytáře mají například kostely sv. Jakuba 

v Čížkovicích [25] a sv. Jiljí v Dolánkách, vznikající v 70. letech 17. století. Velmi shodně 

jsou i členěné – jednoduchými, ve třetině přepatrovanými lizénami, mezi které jsou 

vkládána okna, nebo obdélná pole. Díky klasickému členění působí fasáda presbytářů 

těchto poměrně převýšených kostelů docela vyváženě. Polygonální, ale neodsazený 

závěr má navíc také katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, která je budována od 60. let 

(1663-70) a která musela být jistě vzorem pro menší kostely, vznikající v okolí [26]. 

Příkladem toho by mohl být drobný kostel sv. Antonína Paduánského v nedalekém 

Milešově vystavěný v let 1675-80, který v závěru opakuje i boční patrové sakristie. Tyto 

dva kostely mají fasádu horizontálně a vertikálně rovnoměrně členěnou s použitím lezén a 

lezénových rámců a působí pevným a hmotným dojmem. K těmto kostelům by měl 

Mathey blízko také pro užité klasické tvarosloví a jednoduché střízlivé členění, které je pro 

jeho vlastní tvorbu typické.  

 

Při důkladné analýze presbytáře Jiřetínského kostela musíme však dojít k závěru, že sice 

výše zmíněné příklady mohly mít na Matheye vliv, jeho řešení se ale v mnohém liší a 

představuje vlastní specifické architektonické pojetí. Zaměřit se musíme zejména na 

architektonické členění stěny, které je, jak jsme předestřeli již výše v popisu kostela, 

stejné také na dalších částech kostela.  

 

Stěna je členěna do dvou pater velmi subtilní patrovou římsou; v patře mají prvky podobu 

pilastrů, jelikož jsou zakončeny toskánskou hlavicí. Ve spodní části se pak může jednat 

opět o pilastry, ovšem s patkou, ale bez hlavice. Nebo lze v těchto prvcích spatřovat také 

převýšené sokly horního pilastru a číst tedy celou vertikálu jako jeden spojitý prvek – 

přestože by jeho jednotlivé části byly k sobě v nesprávném poměru. Obě tyto interpretace 

architektonického členění tu jsou připuštěny, protože toskánská hlavice svou velikostí 

hornímu pilastru proporčně neodpovídá a znejasňuje tak jinak na první pohled 

jednoznačnou první možnost čtení. Její velikost se naopak váže k celé vertikále, kdyby její 

jednotlivé části, tj. dřík a sokl, dodržely mezi sebou klasický poměr výšek. Právě tedy 

toskánská hlavice, ale zároveň i tato nestabilní skladba členění, nám podvědomě 

naznačuje, vnímat fasádu jako sled štíhlých, ale výrazných vertikál, které jsou zdůrazněny 
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ještě motivem sdružených pilastrů. Provazují je pak mnohem méně výrazné horizontální 

prvky římsy, soklu a kladí.  

 

Tento systém členění zajímavým způsobem hraje se všemi částmi kostela. V případě 

průčelí nebo příčné lodi, kde jde o menší kubické jednotky, vychází tyto posílené vertikály 

vždy plným pilastrem na roh a zpevňují tak celou hmotu. Sdružení pilastrů tu má tedy 

význam v posílení stability nároží. V průčelí se navíc nabízí čtení fasády jako dvou podlaží, 

o která tu skutečně jde.  

 

Co se týče presbytáře, členění na jeho fasádě působí docela odlišně. Na rovné ploše 

stěny hraje sdružení pilastrů jinou roli: v pravidelném (o něco hustším) sledu jsou tu 

akcentovány všechny vertikály, aniž by se vázaly na nějakou hmotovou modelaci stěny či 

akcentaci některých jejích částí. Stávají se však zároveň jediným a nejvýraznějším 

modelačním prvkem této fasády i polygonálního zakončení, kterému chybí jasná nároží. 

S tímto zcela jiným vyznění architektonického členění Mathey jistě počítal – pilastry tu 

vyvolávají dojem opěrných pilířů, kterými Mathey skutečně navozuje v podstatě gotický 

charakter celého závěru. Tyto motivy přitom nechává zaznívat v kontextu promyšlené 

skladby soudobých prvků. Když se podíváme na řešení celé hmoty presbytáře, tak tento 

gotizující dojem doplňuje také způsob jeho odsazení od lodi, kdy se střecha přimyká k 

jednoduché štítové zdi. Pro gotické kostely je navíc také dosti typický prodloužený 

presbytář (a to rozhodně mnohem více než pro barokní novostavbu kostela). Podobnost 

shledáme ještě více na půdorysu jiřetínského kostela, kde je to o něco zřejmější – útlý 

polygonální presbytář na délku celých tří polí, jako je to zde, najdeme totiž u mnoha 

větších českých gotických kostelů. Řešení jiřetínského kostela je dosti ojedinělé, přesto 

můžeme najít k jeho presbytáři jednu paralelu. Tou je zaniklé kněžiště dómu sv. Václava 

v Olomouci z první třetiny 17. století navazující na středověkou loď - zde se objevilo 

podobně zvláště řešené členění sdružených pilastrů [27].  

 

Mathey zde tedy vychází z domácí tradice, ale je zřejmé, že nikoli z nedostatku inspirace. 

Jeho zdrojem, jak jsme ukázali, není pouze dobová barokní produkce. V jeho případě jde 

spíše o záměrnou hru se středověkou, respektive místní tradicí. Ukazuje nám to ale také 

Matheye v novém světle – jako architekta s velkou tvůrčí svobodou, který i přes bytostně 

římský výraz svých staveb, dokáže tvůrčím způsobem pracovat s naprosto odlišnými 

architektonickými východisky.   

 

Zůstává otázka, proč si Mathey vybral právě tento výraz. Odpověď vlastně není nijak 

složitá. Když se podíváme na venkovské kostely po celých Čechách, přestože prošly 



  35 

barokizací, zůstává jim velmi často ponechán právě gotický presbytář jako připomínka 

staré tradice a jako to posvátné místo kostela, kde je umístěn oltář. Zdá se zřejmé, že 

stejný význam měl nést také závěr kostela v Jiřetíně, ve kterém je umístěna posvátná 

soška Panny Marie, předmět dávných poutí. Na jeho výtvarné podobě velmi záleželo, 

protože byl centrem celého poutního areálu a obklopoval ho ambit, kterým procházely 

procesí věřících. Zvláštností jiřetínského kostela přitom bylo umístění zvláštního vchodu, 

rámovaného portálem66 do polygonálního závěru, kde se mohli věřící dostat do přímé 

blízkosti oltáře a uctívat tak bezprostředně posvátný předmět své víry.67 Toto funkční 

uspořádání poutního areálu, které nebylo ve své době příliš časté, nám dokládá také 

dochovaný iluzivní oltář, malovaný na lepence a umístěný na zadní stranu skutečného 

oltáře. Nedochoval se však bohužel celý a v jeho středu chybí zcela jistě malovaný obraz 

oné posvátné sošky, která zůstala umístěna z druhé strany ve schránce na hlavním oltáři. 

Z hlediska tohoto funkčního uspořádání kostela, lze uvažovat o tom, že jeho užívání 

mohlo být přáním stavebníka a spolu s ním i výtvarná podoba závěru. Nebo sám architekt 

mohl zvolit pro tuto funkci odpovídající vyjádření. Každopádně výtvarná podoba a 

symbolický význam presbytáře se tu zdají být součástí jednoho promyšleného záměru. 

3.4.2 Interiér 

Interiér kostela působí oproti exteriéru velmi odlišně a zcela jinak než by člověk čekal na 

základě půdorysu a jeho protáhlých, úzkých proporcí. Hlavní dojem z kostela vytváří 

působivý široký prostor, hlavní loď působí neobvykle prostorně. Tento základní pocit je 

dán několika určitými netradičními prvky. Nejdřív si ale interiér stručně popišme.  

 

Jedná se o jednolodí ve tvaru hloubkově položeného obdélníku, rozdělené do pěti polí, 

s příčnou lodí ve svém středu. Střední pole, tj. prostor křížení, je téměř jednou tak veliké 

než pole krajní. Loď má jednoduchou valenou klenbu s výsečemi a členěnou pasy a 

stejnou ale nižší má také příčná loď. Před loď je umístěna vstupní předsíň, z druhé strany 

navazuje mírně odsazené kněžiště. Směrem ke kněžišti se loď uzavírá vítězným 

obloukem a stejný motiv najdeme i na opačné západní stěně, která je sice plná a otevřená 

do předsíně a na emporu menšími oblouky, ale motiv vítězného oblouku probíhá v reliéfu 

po stěně.  

 

Nyní se podívejme na konkrétní řešení interiéru lodi. Asi nejnápadnějším prvkem je nízko 

nasazená klenba, která opticky zabírá zhruba polovinu výšky interiéru [10]. Právě tento 
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proporční posun oproti normálnímu řešení kostela, kde stěna zabírá obvyklé dvě třetiny 

výšky, určuje základní charakter kostela. Pilastry jsou v tomto případě o něco nižší, než 

by mohly být a nad nimi probíhá římsa. Na ni navazuje malý soklík, ze kterého přímo 

vycházejí klenební pasy  - průběh klenby je tak opticky prodlužen a klenba má tvar plného 

oblouku, na koncích protaženého. Přes velikost a monumentálnost klenby nepůsobí však 

kostel nevyváženě, a roli v tom hraje právě způsob, jakým je pojata stěna kostela. Ve 

spodní části je tvořena plochou stěnou a není kromě sdružených pilastrů nijak členěná. 

Nad pilastry jsou úseky plného kladí, ale po stěně už probíhá jen římsa, což je zvláštní a 

ne zcela obvyklá varianta. Tento redukovaný průběžný prvek spojuje interiér kostela 

v jeden celek, ale zároveň nevytváří jasný předěl mezi spodní částí stěny a horní částí 

klenby. To nám umožňuje číst stěnu čela klenební výseče jako pokračování dolní stěny, 

která tímto v podstatě zasahuje daleko do klenby. Stěna a klenba se tedy volně prolínají 

(bez výraznějšího a hmotnějšího členění, zůstává pouze to nezbytné) a tvoří tak dojem 

velkého spojitého až halového prostoru.  

 

Tento výtvarný účin podporují také velká segmentová okna, která jsou umístěna do stěny 

výsečí nad hlavní římsou. K tomu běžně u kostelů nedochází, anebo jsou v takovém 

případě užita nízká termální okna. Segmentová okna nad římsou můžeme najít na dalších 

Matheyových stavbách, jako je kostel sv. Františka u Karlova Mostu nebo kostel sv. 

Kajetána v Nerudově ulici. Stejně ale později jsou použita okna v kostele sv. Voršily od M. 

A. Canevalleho v Praze. Objevují se také u některých kostelů v Římě, jako je např. S. 

Maria in Campo Marzo. V Jiřetíně mají však okna ale ještě trochu jiný charakter. Stěna 

nad římsou je tu natolik veliká, že kolem oken zůstává nahoře i dole kus volné plochy a 

okna jsou tedy zasazena volně do stěny. Oproti ostatním zmiňovaným stavbám jim chybí 

jakákoli hlubší provázanost s členěním stěny. K tomu mají jejich interiérové šambrány 

úplně stejnou podobu jako exteriérové, což přispívá k indiferentnosti stěny a vytváří to 

dojem, že stěna je jen slupka, která obaluje vnitřní prostor kostela. 

 

Zajímavá je přitom světelná režie prostoru: okna jsou důsledně umístěna do každého pole 

v hlavní lodi i v presbytáři a dokonce včetně lodě příčné. V celém kostele tedy nevzniká 

jediný tmavý kout a všechna místa jsou osvětlena stejně intenzivně. Do interiéru přichází 

velkými okny značné množství světla a v horní části kostela, kde mají okna převahu, 

jakoby příval světla popíral stěnu samotnou, která je tímto opět relativizována. Díky světlu 

je tak ještě více zdůrazněn charakter prostoru jako sjednocené haly. 

 

Nejdůležitější je však motiv příčné lodi, který zdaleka není tak jednoduchý, jak by se 

mohlo zdát. Architekt na něj totiž v rámci interiéru položil velký důraz, což se odráží v řadě 
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výrazných i méně nápadných architektonických detailů. Tím nejvýraznějším je fakt, že 

umístění transeptu je zdůrazněno téměř dvojnásobným prodloužením klenebního pole 

v hlavní lodi. Prostor křížení se zdá mít dokonce i jiný typ klenby, která jak v příčném tak 

podélném směru má mírné vzdutí – jde tedy o placku, do které jsou vloženy styčné 

výseče. Hlavní loď se zde ale zvětšuje nejen v délce, ale neznatelně i do šířky – v křížení 

ustoupí nejdříve její stěna na hloubku zhruba pilastru a na to pak teprve navazuje stěna 

transeptu. Dobře je toto nenápadné uskočení vidět na půdoryse [07, 08]. Jde sice o 

nepatrný posun stěny, pro interiér má ale velký význam a při vyměřování stavby a jejím 

provádění to znamenalo značnou práci navíc. Z toho nám může být zřejmé, jaký význam 

měla pro Matheye příčná osa. Její roli v rámci interiéru navíc podtrhuje i zvolené 

architektonické členění.  V křížení se potkává pilastr podélné a příčné lodě. Pilastr příčné 

lodě je díky uskočení lodě, a také proto, že není sdružený, oproti pilastrům hlavní lodě 

mnohem mohutnější. Na něj pak navazuje široký a masivní pas, kterým je klenba 

otevřena do bočních ramen. Tento pas je nižší, stejně jako klenba, kterou nese, ale 

tentokrát je sdružený, což se naopak nevyskytuje v hlavní lodi. Ještě další podobné 

detaily a odlišnosti zajímavým způsobem příčnou loď akcentují: placková klenba, která má 

nižší výběh než valená klenba v lodi, akcentuje příčnou loď tím, že se k ní „sklání“ a 

vypíná nad křížením jakýsi baldachýn [16]. Vložená baldachýnová struktura je provázána 

s členěním stěny v podstatě jen v příčném směru. Tady ji podporují masivní pilíře a pasy, 

které jsou jejím těžištěm a dávají ji stabilitu. Je zajímavé, že při příchodu návštěvníka si 

hlavní loď jednoznačně udržuje svoje dominantní postavení skrze svou velikost: Když se 

však návštěvník dostane do blízkosti příčné lodě, je překvapivé, jak začne působit tento 

sevřený prostorový koncept a jak silně dokáže konkurovat nedramatickému plynutí stěn 

hlavní lodě. Příčná loď je dotažena i v dalším členění – její boční stěny jsou jako jediné 

v kostele výrazněji prokomponovány: ve stěně nad zpovědnicí jsou vyříznuta tři obdélná 

pole, prostřední velké s nikou a horní i spodní úzké s vloženým motivem diamantování. 

Čelní stěna je oproti tomu záměrně naprosto holá (neprobíhá zde ani římsa) a působí, 

jako by pohlcovala členění bočních stěn [14]. Jak ukazuje podrobná analýza transeptu, 

interiér jiřetínského kostela není zdaleka tak prostý. Jde naopak o prokomponovanou a do 

detailu promyšlenou architektonickou stavbu, která prozrazuje ruku tvůrčího architekta. 

Než se dostaneme k celkovému působení interiéru, ještě si krátce shrňme kněžiště 

kostela. Presbytář je stejně jako loď členěný sdruženými pilastry, průběžnou římsou a 

valenou klenbou s výsečemi. Pouze je o něco nižší, ale výtvarně zde nedochází 

k nějakému odlišení. Také ukončení je řešeno klasicky. Pilastry se na polygonálně 

skosených stěnách zalamují, což sice odporuje základním tektonickým pravidlům a práci 

s architektonickým členěním, ale je to řešení v našem prostředí více než obvyklé [13].  
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Teď už se vraťme k celku kostela. Umístění příčné lodě do středu lodě hlavní není 

v našem prostředí moc obvyklé. Do podélné lodě kostela se tímto vnáší silný centralizující 

motiv. V našem případě, jak jsme si ukázali, je příčná osa v interiéru posílena mnoha 

dalšími prvky, takže centralita je tu vyjádřena dosti explicitně. Příčný směr tu však musí 

konkurovat celkové délce kostela, která je skutečně enormní. Dostavuje se však 

překvapivý efekt toho, že ve skutečnosti ji divák vnímá jen málo. Velký podíl na tom má 

umístění příčné lodě do bezprostředního kontaktu přicházejícího návštěvníka, ještě před 

polovinu kostela. Člověk vždy vnímá prostor na základě svého tělesného prožitku; zjišťuje, 

jak na něj působí, když se jím pohybuje. A všechny prostorové vztahy vyhodnocuje na 

základě toho, jaký mají poměr k němu. V našem kostele se návštěvník velmi rychle 

dostává do vlivu příčné lodě, která jej však nepřeorientovává zcela do svého směru, ale 

záměrně spíše otvírá celý prostor kostela do šířky. Tento dojem je přitom tak silný, že 

v první chvíli, kdy nejsou vidět ještě celé stěny příčné lodě, člověk jakoby nedokázal 

odhadnout, jak vlastně bude příčná loď široká. Tak velkoryse prostor křížení působí. 

Strohé čelní stěny této lodi, kterými členění bočních stěn nenadále končí, jakoby nás 

v tomto nejednoznačném dojmu záměrně utvrzovaly. Ať tak či onak, tento široký 

„nádech“ kostela bude ve vnímání návštěvníka zaznívat po celou dobu.  

Presbytář pak sleduje divák vždy z povzdálí a vnímá především ubíhající délku kostela 

[12]. Přesto je celý vjem veden spíš opticky nežli prostorově a divákovi se ztrácí představa 

o skutečné rozlehlosti interiéru. Podporuje ho v tom průběžná římsa lodě i kněžiště, která 

zviditelňuje sbíhající se perspektivu kostela – spojitá linie potlačuje již nevýrazné 

traktování pilastry, z široké lodě se plynule zužuje na stěnu presbytáře a skosenými 

stěnami se úběžník posune do popředí, přímo do prostoru za oltář. Dojem hloubky kostela 

navíc potlačuje i transept, do kterého průběžná římsa zabíhá a tím jej zapojuje do 

celkového perspektivního účinu - díky tomu se v tomto místě perspektiva prostoru rozevře 

do široka. Příčné pnutí transeptu se tak dostává do úzkého vztahu s celou délkou kostela 

a celý jeho prostor se tak vizuálně rozpíná.  

 

Prací se silným centrálním motivem se Horní Jiřetín spolehlivě hlásí do skupiny 

Matheyových sakrálních staveb. Téma centrality je totiž hlavním motivem všech jeho 

kostelů. Obecně platí, že stejně jako v případě Horního Jiřetína Mathey u velkých kostelů 

nikdy nenavrhuje čistou centrálu, zároveň ovšem s daným motivem pracuje vždy trochu 

odlišným způsobem. Kostel sv. Františka u Karlova mostu představuje zpodélněnou 

centrálu založenou kolem oválu, kostel v Děčíně a Chlumu sv. Máří má centrální motiv 

s kruhovou kopulí umístěn do závěru, jak se s tím setkáváme v Římě, a také kostel sv. 

Kajetána nepředstavuje čistý řecký kříž, ale podélná osa je opět o něco protažena. Na 

jiřetínském kostele Mathey téma centrality zpracovává zase jinak a nově.  
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Pro umístění příčné lodě do přední části kostela se nám těžko hledají paralely. U nás 

tento motiv v podstatě nenajdeme68, ale ani v Římě není srovnání nasnadě. Rudolf 

Witkower nachází původ tohoto motivu v antických lázních a jejich modifikaci 

Michelangelem v S. Maria degli Angeli. Výrazným představitelem tohoto motivu v 17. 

století v Římě je pak kostel S. Maria in Campitelli od Carla Rainaldiho. Přestože je tento 

kostel v půdorysném uspořádání dosti odlišný a o několik řádů kompozičně složitější, 

umístění příčné lodě při příchodu do kostela vytváří pnutí podobné jiřetínskému [28]. 

Mathey tento kostel znal a vycházel z jeho řazení centrál při navrhování kostela sv. 

Františka. Ovšem dál za popsanou charakteristiku nemá smysl se pouštět, protože žádné 

další příbuzné momenty zde už nelze hledat. Kostely se střední příčnou lodí se objevovaly 

nejspíše i v severní Itálii a to i dříve; autorce je známý například půdorys zaniklého kostela 

Gesu e Maria v Janově z r. 1596.69 Toto téma však není zřejmě hlouběji zpracováno a tak 

nelze v této práci podat odpovídající srovnání.  

 

Centrální motiv najdeme na kostele v Horním Jiřetíně také na dalším místě – u kaplí 

umístěných po straně vstupní předsíně v přízemí a v patře. Kaple v přízemí představuje 

samostatnou strukturu, vloženou do čtvercového půdorysu. Tato struktura je tvořená 

skosenými pilíři s vlastním členěním římsou a vloženou nikou ve vpadlém poli. Pilíře jsou 

propojeny arkádami a nesou stlačenou melounovou klenbou na půdoryse oktogonu 

s nestejně dlouhými stranami [18]. Je pozoruhodné, že tento vložený „baldachýn“ je od 

obvodových stěn oddělen přímo ostentativně: polokruhové arkády mezi pilastry mají jiný 

tvar a velikost, než segmentově ukončené výklenky pro okna ve stěně. Na bočních 

stěnách tedy dochází ke zřejmému – a nepochybně záměrnému – srazu obou 

struktur [17]. 

 

Kompozice kaple jako struktury se skosenými rohy vložené do předem daného prostoru 

se u nás objevuje již dříve a dá se říci, že jej užila většina významných architektů raného 

baroka od Luraga až po Orsiho, a to právě na menších kaplích. Najdeme je například 

v kostele sv. Havla na Starém Městě, Máří Magdalény na Úvoze nebo v kostele sv. 

Ignáce na Karlově náměstí. V Horním Jiřetíně tak Mathey experimentuje především 

s klenbou, kterou ovšem nemohl udělat s větším vzdutím kvůli další kapli v patře. Užití 

melounové klenby na takto malém a stísněném prostoru je poměrně zvláštní, a to mimo 

                                                 
68

 Měly by se ale v této souvislosti zmínit kostely D. Orsiho - přestavba kostela Nejsvětější trojice ve Slané, 

kostel ve Světcích u Tachova, ale především třetí variantu návrhu křížovnického kostela sv. Františka 

Serafínského v Praze.  
69

 Nadia Pazzini PAGLIERI / Rinangelo PAGLIERI: Chiese Barocche a Genova e in Liguria, Genova 1992, 50-51. 
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jiné tím, že se zvedá nad poměrně složitým půdorysem a její průběh je ovlivněn ještě 

stlačením. Se spodními klasicky tvarovanými skosenými pilíři tvoří navíc trochu 

nesourodou skladbu. Snaha použít něco nového se zdá, že tu převládla nad výslednou 

celkovou výtvarnou kvalitou prostoru.  

Kaple v patře působí kvalitněji, i když používá dosti minimalistické členění. Nejde již o 

vloženou strukturu, interiér je tvořen prostou holou stěnou, v rozích skosenou a na delších 

stranách proříznutou opět hlubokými špaletami oken [20]. Kaple je ovšem tentokrát 

převýšená a klenba, jež ji ukončuje, má naprosto minimální vzdutí, přestože je v podstatě 

klášterní [19]. Stěnu a klenbu odděluje od sebe přitom jen velmi úzká a jednoduchá 

římsička. Do vrcholu klenby je vložena malá rozetka a to je všechno členění, které se 

v kapli nachází. Prostor má svoji ušlechtilost právě v této jednoduchosti a převýšených, 

působivých proporcích. 

 

Svébytné pojetí kaplí i snaha je řešit originálně je rozhodně pozoruhodná. A stejně tak 

umístění do jednoho kostela a na patro, což ukazuje na význačnost kostela, s jakou byl 

budován. Je ovšem nutné doplnit, že zde nenalézáme nic z pádnosti Matheyovského 

členění. Můžeme zde tedy uvažovat o tom, že Matheye navrhoval pro tyto kaple zřejmě 

neobvyklé řešení, ale do výsledné podoby mohl s ohledem na výše zmíněné zasáhnout 

prováděcí stavitel. Právě zde by se toto počínání dalo velmi dobře pochopit, jelikož 

v méně přístupných kaplích si mohl prováděcí stavitel dovolit, nerealizovat stavbu již 

s takovou důsledností podle plánů.  

3.4.3 Celkové shrnutí 

Kostelu v Horním Jiřetíně byl v literatuře věnován vždy jen malý prostor, tématicky 

nesahající příliš za základní popis kostela. Přesto zde můžeme najít alespoň dílčí dobře 

vystižené postřehy. Hornojiřetínskému kostelu se nejvíce věnoval J. J. Morper ve své 

monografii o J. B. Matheyovi: kromě shrnutí základních archivních údajů, které ke stavbě 

existují, charakterizuje Morper kostel jako nejkvalitnější z duchcovské skupiny, ovšem 

konstatuje zhrubnutí architektonického tvarosloví a menší kvalitu detailu, než u 

Matheyových mladších staveb. Kriticky také hodnotí prostorovou dispozici kostela, ve 

které podle něj příčná loď nehraje důležitou roli a je pouhým architektonickýcm 

„kapricem“.70   

 

Věra Naňková zmiňuje kostel v Horním Jiřetíně v rámci obecné statě o architektuře 17. 

století v Čechách v dějinách českého výtvarného umění.71 Její postřehy se týkají 
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 Johann Joseph MORPER 1927 (pozn. 14) 92-97. 
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 Věra NAŇKOVÁ 1989 (pozn.) 273-74. 
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především interiéru, kde si povšimla značného výponu valené klenby, prosvětleného 

síňového prostoru a centralizujícího motivu v křížení hlavní lodi. Stavbu považuje zřejmě 

za méně kvalitní, i když jí neupírá jistou úroveň.  

 

Jako poslední se Jiřetínskému kostelu věnoval Mojmír Horyna v nevydaném rukopise, 

pojednávajícím o celé tvorbě architekta Jeana Baptisty Matheye. Kostelu zde věnuje 

jeden odstavec, ve kterém členění průčelí hodnotí jako méně kvalitní, než členění na 

kostele sv. Michaela v Litvínově, také od Matheye. Dále stejně jako Naňková upozorňuje 

na „lehce centralizující dispozici“ a působení prostoru, které spočívá v rozlehlosti a 

„rafinované rytmizaci“. Také Horyna zahrnuje kostel do skupiny Matheyových sakrálních 

staveb na duchcovském panství. Podle něj při těchto úkolech vytvořil Mathey „poměrně 

jednoduchý typ hloubkového kostela s charakteristickými rysy“. A společně s Pavlem 

Vlčkem hodnotí tuto část Matheyovy tvorby jako slabší.72  

 

S těmito závěry na základě provedené analýzy nemůžeme plně souhlasit. Je totiž patrné, 

že hornojiřetínská stavba tvoří o architektonicky mnohem kvalitnější a propracovanější 

celek, který svědčí o nepolevujícím tvůrčím potenciálu svého architekta a který v celkové 

kompozici i řadě detailů ukazuje originální řešení.  

 

V první řadě zde kostel ukazuje zajímavou kompozici hmot a představuje nový typ 

jednověžového průčelí s pochozími terasami, které se překvapivě stává v naše prostředí 

podmětným a hojně rozvíjeným motivem. Jeho římskou pádnost nebylo zřejmě možné ve 

své době přehlédnout, a to přesto, že se jednalo o kostel, nacházející se až pod úbočím 

Krušných hor. Stejně jako výrazné průčelí je pro kostel nesmírně důležitý záměrně 

zvolený velmi dlouhý presbytář. Jeho výtvarná podoba a celková koncepce je tu silně 

upřednostněna a velmi výrazně pak určuje výslednou podobu celého kostela – od 

hmotového rozvrhu až po architektonické členění fasád. Spolu s průčelím tvoří 

nejdůležitější články exteriéru kostela. 

 

Během naší analýzy jsme dospěli k pozoruhodnému zjištění, že do této vnější podoby 

kostela jsou vkládány různé architektonické konotace a záměrné odkazy. A to jak na 

průčelí, které svými křídly evokuje palácovou stavbu, tak v řešení transeptu a závěru 

kostela, jejichž exteriérová podoba může vést k úvaze o možných gotických inspiracích.  
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 Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 24; Ester HAVLOVÁ / Pavel VLČEK 1998 (pozn. 41) 257. 
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Nesmírně zajímavý je pak vztah exteriéru a interiéru. Interiér byl zcela jistě koncipován až 

jako reakce na exteriérové řešení, ale Mathey zde vytvořil naprosto svébytnou a 

svobodně působící koncepci, která vytváří vlastní prostor s výtvarným účinkem, který 

nelze při pohledu zvenčí téměř vůbec očekávat. Zároveň vztah a úzká provázanost 

celkové podoby kostela zevnitř a zvenčí jsou zde ojedinělé.  

 

V interiéru lodi nacházíme prosvětlený halový prostor s netradičně řešenou klenbou a 

rozvržením stěn. Jejím ústředním tématem se stává příčná loď a její pozoruhodné 

prostorové zdůraznění v rámci celé struktury. Centralizující charakter, který tím podélná 

loď získává, se řadí k dalším řešením tohoto tématu, které Mathey uplatňuje na svých 

stavbách. Nově zde můžeme pozorovat práci s optickým působením architektury: díky 

práci s perspektivou zde dochází k relativizaci reálného prostoru, jeho proporcí a 

vzdáleností, a hlavním vjem z kostela se odpoutává od hmotné podstaty stavby a je 

utvářen pocitem optického rozpínání interiéru. 

 

Celkovou důsledně promyšlenou koncepci stavby představují také originálně řešené kaple, 

schované v hmotě průčelí, které představují také typický znak Matheyových kostelů 

z oblasti duchcovského panství.  

 

Přestože se stavba nemůže poměřovat s mohutným stavebním výkonem sv. Františka, 

jde o dílo velmi kvalitní, které zajímavým způsobem dokresluje práci tohoto architekta. 

Zcela jednoznačně jej můžeme považovat také za nejlepší realizaci jeho severočeské 

skupiny.  
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4. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V KONTEXTU 

SAKRÁLNÍCH STAVEB NA DUCHCOVSKÉM PANSTVÍ 

4.1 Kostel sv. Michaela Archanděla v Litvínově 

Vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně vzniká pro Valdštějna od 80. let 

také kostel sv. Michaela Archanděla v Horním Litvínově. Jak Morper uvádí, ke stavbě se 

nedochovalo mnoho archivních pramenů, z několika stavebních účtů je však zřejmé, že 

se r. 1685 minimálně uvažovalo o silném stavebním záměru. Základy však byly položeny 

nejdříve r. 1688 a stavba pokračovala až do poloviny let 90. Těsně před dokončením však 

byla zřejmě v době Valdštejnovy smrti přerušena, jak o tom svědčí nedokončený stav 

fasády v podobě nedosekaných kamenických prvků. J. B. Mathey zde není archivně 

doložen, ale na základě slohové analýzy a osoby objednavatele jej J. J. Morper spolehlivě 

připsal tomuto autorovi. Podívejme se tedy na podobnosti, které ho váží k dalším 

architektovým kostelům a především ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Horním 

Jiřetíně.  

 

Litvínovský kostel je oproti Jiřetínskému mnohem menší stavba klasičtějšího půdorysného 

rozvrhu. Jde o jednolodí o třech polích s hodně širokým a mírně podélným presbytářem, 

který je uzavřen polygonálně - zkosené strany jsou ale v tomto případě mnohem kratší, 

takže nejde o pravidelný polygon [30]. Lodi je předsazené vysoké průčelí se středním 

širším rizalitem, doprovázené po stranách hmotou bočních věží [29]. Rizalit je rozdělen 

římsou do dvou pater a zakončen je výrazným segmentovým štítem. Věže ho o patro 

převyšují a celá tato struktura je artikulována klasickým pilastrovým členěním umístěným 

do suprapozice. Do každé, příslušným řádem odlišené etáži jsou vložena ještě další dvě 

patra – v případě přízemí jde o niky nad okny, v patře jsou nad hlavní okna umístěna 

menší okna polopatra a pouze v nejvyšším patře zůstává samotné okno, které na jedné 

věži doplňují čtvercové hodiny. Celé průčelí je tedy značně rozsegmentováno ale o to 

působí vyšším dojmem. Matheyově architektonickému vyjadřování zde velmi dobře 

odpovídá pevné a jasně čitelné průčelí, jehož skladba je plně hmotová a velmi přísně 

svázaná římsami do jedné kompaktní kompozice. Najdeme zde také oblíbené Matheyovy 

prvky, jako jsou hluboce probrané niky nebo použití obdélných oken pro kostelní průčelí. 

Konkrétní provedení užitého tvarosloví je ale spíše slabší stránkou průčelí. Především jde 

o pilastry horních dvou pater – jejich proporce jsou velmi subtilní a klasický tvar hlavic je 

zde deformovaný. V prvním patře má navíc spodní pilastr ze sdruženého pilastrového 
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článku, toskánskou hlavici, což činí zvláště v přechodu na střední rizalit a na nároží 

značné obtíže. V tomto tedy nelze souhlasit s tvrzením Mojmíra Horyny,73 že by šlo o 

kvalitnější architektonické členění nežli v Jiřetíně.74 Kvalita provedení nám tu také říká, že 

se Mathey zřejmě příliš neúčastnil provádění samotné stavby, aby mohl dohlédnout na 

odpovídající provedení všech detailů. Tyto zvláštnosti na fasádě budou tedy spíše 

odrazem úrovně prováděcího stavitele. Při srovnání obou průčelí zmíněných kostelů je 

dobré upozornit i na to, že fasáda kostela v Litvínově postrádá mahteyovsky 

propracované řešení detailů, jaké najdeme v Jiřetíně u okének polopatra nebo při 

nenápadném zalomení části římsy nad čtvercovými hodinami věže. Ve svém celku 

představuje průčelí kostela sv. Michaela klasický dvouvěžový typ; nezvykle je ale řešený 

střední rizalit, ukončený velkým segmentovým štítem. Za tímto štítem se nacházela 

otevřená pochozí terasa, dnes zastřešená, odkud se vcházelo do krovu kostela, a na 

konci terasy mezi věžemi ukončoval střechu trojúhelný šít. Tento způsob ukončení střechy 

a přechod k hlavnímu štítu se dá považovat za Matheyovo specifické řešení, které kromě 

něj již nikdo tímto způsobem nepoužívá.  

 

Přestože jde ale u kostela sv. Michaela o průčelí zcela jiného typu než v případě Horního 

Jiřetína, v půdorysu se tato dvě průčelí velmi podobají [07, 30]. Obě jsou řešena jako 

samostatné, předstupující hmoty a jsou širší než loď, která se nachází za nimi. V případě 

Litvínovského kostela jednodušší pilastrové členění bočních fasád ani nenavazuje na 

bohatší členění průčelí. Zajímavé je jistě i to, že průčelí mají shodnou šířku 16 metrů. Do 

hmoty průčelí je v litvínovském kostele navíc také umístěna kaple, tentokrát po levé 

straně. Jde opět o vloženou strukturu rohových pilířů, které však v tomto případě vynášejí 

pandantivy, na které dosedá menší kupole [34]. Jde o čistší řešení než v Jiřetíně a pro 

tyto kaple s kupolí nalezneme téměř totožné srovnání v rohových kaplích kostela sv. 

Františka u Karlova mostu. Z hlediska půdorysu již nemají další části kostela mnoho 

společného, další společné motivy bychom ale našli v řešení interiéru.  

 

Pro interiér kostela sv. Michaela jsou typické stejné prvky jako pro kostel v Horním Jiřetíně: 

nízko nasazená valená klenba s výsečemi75, protažená přidanými soklíky; pilastry s úseky 

kladí; průběžná římsa, která spojuje prostor; velká segmentová okna umístěna nad 

římsu [31]. Také na západní stěně se stejným způsobem propisuje v nízkém reliéfu tvar 

                                                 
73

 Mojmír HORYNA: rukopis (pozn. 6) 19. 
74

 I když se také v Jiřetíně objevuje neobvyklý tvar hlavic na věži v průčelí, jde o specificky pojatý prvek, který 

v celkové kompozici nepůsobí nijak rozpačitě.  
75

 Na publikovaných půdorysech se objevuje zakreslená křížová klenba a tento omyl je hojně opakován také 

v literatuře. 
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vítězného oblouku. Bohužel užitá novodobá barevnost způsobila v Litvínovském kostele 

značnou nesourodost původně jednotně navrženého architektonického členění. 

  

Nehledě na barevné řešení, celý prostor kostela zde působí přesto dosti odlišně – velmi 

krátká loď, zmenšená ještě do prostoru vyloženou dřevěnou emporou, nemá rozhodně 

charakter rozlehlé síně a celý prostor není možné jednoduše přehlédnout. Odlišné 

vnímání prostoru ale nezpůsobují pouze menší rozměry kostela, významnou roli tu hraje 

konkrétní členění stěny [32]. Jednoduché ploché pilastry, vynášející pasy klenby, jsou 

přisazeny k hmotnějším pilířům. Při podrobnějším zkoumání však zjistíme, že nejde o 

pilíře ale zbytek prosté nearchitektonizované stěny pokračující až do klenby, jejíž hmota 

byla v podstatě na šířku celého pole odebraná. Zbylá stěna, ve které jsou umístěna okna, 

je pak o poznání tenčí, což dobře zachycuje i půdorys kostela [30]. Na něm také vidíme, 

že vnitřní pilastrové články jsou zvenčí podpořeny opěrnými pilíři, které podchycují 

stabilitu stavby.76 Toto konstrukční řešení zásadně proměňuje čtení interiéru: prostor je 

formován především zbylými úseky plné stěny, které představují vtaženou nosnou 

konstrukci lodě a právě tím, že má loď charakter skeletu, se již ve své podstatě naprosto 

odlišuje od kostela v Horním Jiřetíně. Shodné použití některých prvků, které jsme 

jmenovali výše, se pak v detailu přizpůsobuje novému pojetí. Průběžná římsa se 

kupříkladu v úsecích stěn maximálně zploští a zdůrazní tak různou důležitost stěny a 

pilastru. Jde zcela jistě o zajímavé a neobvyklé řešení interiéru, kde se také, stejně jako 

v Horním Jiřetíně, svým způsobem experimentuje s pojetím stěny a jejích netradičních 

výrazových možností. V případě Litvínovského kostela působí však toto řešení více 

technicky a méně harmonicky, takže celkový dojem není natolik vyladěný do jednoho 

nerušivého vjemu, jako je tomu u Horního Jiřetína.  

 

Co se týče interiéru presbytáře, je velmi vzdálený Jiřetínskému řešení, ale obecně i 

Matheyovu výrazu. Chybí zde naprosto jakékoli architektonické členění stěny, pouze po 

stěnách proběhne římsa, aby byla využita jako podstavec pod hermovky. Horní římsa, 

která se nijak neváže na členění lodě a nesouvisí ani s okny v presbytáři, tvoří svým 

zalomením hlavice, které hermovky podpírají. Hermovky jsou zde umístěny, aby nesly 

klenbu, ale na hlavice, které podpírají, žádný úsek klenby nedosedá [33]. Zdá se tedy, že 

jde o dodatečné řešení, podle literatury realizované v první čtvrtině 18. století77, se kterým 

                                                 
76

 Není jasné, zda toto řešení bylo zvoleno z technických důvodů (kostel je postaven na uměle vybudované 

terasa ve svažitém terénu) nebo jeho důvodem bylo odlišné výtvarné působení interiéru. 
77

 Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech 2, Praha 1978, 301. Literatura uvádí sv. Josefa a sv. Annu 

Samotřetí. Ve skutečnosti jde ale zcela jistě o Herkula, neboť má přes hlavu přehozenou lví kůži. Ženská 

postava bohužel postrádá jakýkoli výraznější atribut, podle kterého by se dala určit, ale stejně jako postava 

Herkula nese výrazné antické rysy. 
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nebylo při provádění stavby počítáno. Co se týče klenby, je zřejmé, že byla provedena 

s ohledem na budoucí malbu78, takže tu byla ponechána velká volná plocha na úkor 

výsečí, které jsou dosti umenšeny. I toto by však stěží patřilo do Matheyovy koncepce a 

zdá se pravděpodobný spíše zásah jiného, možná prováděcího stavitele. Ostatně změna 

v provedení stavby se mohla udát třeba i na přání místní farnosti, které se nezamlouvalo 

strohé čistě architektonické pojetí stavby a která si přála vytvořit zde zdobnější závěr.  

4.2 Kostel Panny Marie Sedmibolestné v Mariánských Radčicích 

Kostel Panny Marie Sedmibolestné si v Mariánských Radčicích nechali vystavět 

cisterciáci z nedalekého Oseku v letech 1692-94. Ze všech tří sledovaných kostelů se 

k němu dochovalo největší množství zpráv, Mathey pro osecké cisterciáky pracoval 

zřejmě už dříve, na hospodářských staveních v předdvoří kláštera79 a na stavbě poutního 

kostela v Radčicích je spolehlivě prameně doložen. V účetní knize oseckého kláštera se 

mezi zprávami, týkajícími se Radčické stavby, dochovala jedna, která hovoří o 24 fl., jež 

byly zaplaceny „panu staviteli Mathejovi“. Otakar Votoček, který tyto prameny první 

publikoval,80 věrohodně spojuje tento údaj s rokem 1694, kdy měl být podle dalšího zápisu 

právě takovýto obnos vyplacen. Po tomto roce se Mathey ale na stavbě už nevyskytuje a 

v pramenech je zmiňován nový stavitel z Litoměřic, kterým byl nepochybně Giulio 

Broggio.81 Stavba kostela byla v r. 1694 zřejmě dokončena, jelikož toho roku byla za 

účasti trumpetistů na věž slavnostně osazena věžní makovice. Výstavba ambitu pak 

pokračovala dál, ale již zcela jistě pod vedením nového stavitele. V r. 1695 je v účetní 

knize zmiňována stavba presbytáře, takže pokud byl již postaven presbytář podle 

Matheyova projektu, musel být v této době ubourán. Vystavění nového kněžiště kostela 

bylo spojeno s vytvořením také nového ikonografického programu celého poutního areálu. 

Stavba presbytáře, výtvarně pojatého jako samostatná kaple, měla spolu s kaplemi 

ambitu završovat symbolický počet a představovat tak sedm bolestí Panny Marie. Giulio 

Broggio dovedl stavbu ambitu do konce, v závěru se na něm ale podílel také jeho syn 

Ottavio Broggio, který upravil západní stranu ambitu, kam vložil dva vstupní portály.82 

 

                                                 
78

 Ta byla provedena až r. 1889. Emanuel POCHE 1978 (pozn. 77) 301. 
79

 Pavel VLČEK 2004 (pozn. 1) 410. 
80

 Otakar VOTOČEK 1982 (pozn. 44) 153-156. 
81

 Ibidem 156. 
82

 Mojmír HORYNA / Jaroslav MACEK / Petr MACEK / Pavel PREISS: Oktavián Broggio 1670 – 1742, Litoměřice 

1992, 92.  
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Kostel v Mariánských Radčicích je svým půdorysným typem variantou kostela v Horním 

Jiřetíně [38].83 Také zde nacházíme loď s valenou klenbou s výsečemi o délce pěti polí, 

z nichž střední je značně hlubší a ústí do ramen příčné lodě. Stejně jako v Jiřetíně je lodi 

kostela také představena samostatná fronta jednověžového průčelí s kaplí uvnitř a příčná 

ramena transeptu, která vystupují ze základní hmoty kostela, jsou završena vyššími 

trojúhelnými štíty. Kostel v Mariánských Radčicích je ovšem celkově menší a 

v konkrétním provedení podstatně jednodušší.  

 

V exteriéru se to odráží na architektonickém členění stěn: tvoří jej vysoké pilastry přes 

celou fasádu, jejichž hlavice nahrazuje zalomené kladí. Plochý architráv a vlys však mají 

charakter spíše pásky, jež se kolem kostela obtáčí. Fasáda je tedy tvořena sledem 

štíhlých vertikál, které se na bočních stranách mění v zesílené opěráky, a kostel tak 

celkově postrádá soudržnější artikulaci [39]. Na průčelí jde pak už čistě o maximálně 

plošné rozvržení stěny fasády [36, 37]. Zajímavě se tato plošnost uplatňuje na věži 

kostela, kde je členění komplikovanější a tvoří hru různých plánů a jejich vrstvení. Celek 

jednověžového průčelí pak představuje novou kompozici na podobné téma, jaké Mathey 

uplatnil v Horním Jiřetíně - se střední věží a nižšími bočními hmota. Boční „křídla“ jsou 

zde ale polokruhově zaoblena a tvoří měkkou křivku, která uzavírá průčelí do 

kompaktního tvaru s hmotou celého kostela. V tomto motivu bychom mohli spatřovat 

jeden z předstupňů kompozice průčelí vrcholně barokních kostelů jako je například u 

kostela sv. Jana Křtitele v Hořelících od Václava Špačka.  

 

Mnohem důležitější jsou ale změny v interiéru, které také vedly ke zjednodušení [41]. 

Vnitřní členění kostela v Mariánských Radčicích je velmi prosté a interiéru chybí téměř 

vše, co dělá jiřetínský kostel tak osobitým. Nenajdeme zde nízko posazenou klenbu, ani 

členění stěny do dvou etáží. Pole jsou rozdělena jednoduchými nesdruženými 

toskánskými pilastry, na které rovnou navazují pasy klenby a zcela je zde vynechán 

článek kladí i průběžná římsa. Velká segmentová okna nacházíme volně umístěná mezi 

pilastry v holé stěně. Upozaděn je také prostor křížení – vynecháno je zde rozšíření lodě 

ve středním poli a použita je pro prostor křížení klasická valená klenba s výsečemi, které 

velikostí odpovídají výsečím v ostatních polích [42]. Příčná loď není zdůrazněna ani 

pomocí pilastrového členění [43]; její centralizující význam, tak zásadní v případě 

jiřetínského kostela, je u Radčické stavby naprosto potlačen. Z matheyovského řešení 

                                                 
83

 Otakar VOTOČEK 1982 (pozn. 44) 153; Mojmír HORYNA rukopis (pozn. 6) 19. 
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v Horním Jiřetíně zůstává jen několik dílčích detailů, jako jsou okna se stejnou vnitřní a 

vnější šambránou nebo výseče klenby, zakončené kapkami.84  

 

Interiér kostela v Mariánských Radčicích je do té míry zjednodušen, že se dokonce dá 

uvažovat o tom, zdali je výsledná podoba opravdu zcela dílem Jeana Baptisty Matheye. 

Z průřezu jeho díla je patrné, že plně se věnoval jen některým stavbám, které pak byly ve 

finální podobě, včetně tvarosloví, dotaženy do skutečně vysoké kvality provedení. To se 

týká především pražských zakázek pro významné stavebníky. O Matheyovi navíc víme, 

že své stavby osobně neprováděl a lze si představit, že u mnoha z nich dodal pro stavbu 

plány, ale jejich následné provedení bylo již v rukou prováděcího stavitele, který mohl do 

projektu zasáhnout – třeba i na základě přání objednavatele co nejvíce snížit náklady.  

 

Přestože zde tedy máme pramenně doloženou Matheyovu osobní návštěvu a stavba 

sama nese jisté znaky typické pro jeho další realizace, přičemž nejvýraznějším je 

půdorysný rozvrh, u některých momentů na realizované stavbě se musíme pozastavit a 

dát v úvahu, zda jsou součástí původního konceptu. Předně jde o potlačení základního 

konceptu s příčnou lodí, když dokonce i klenba středního pole, která se přirozeně liší 

nižším výběhem klenby, se vizuálně přizpůsobuje klenbě podélné lodě. Zdá se tedy 

trochu nelogické, proč by Mathey navrhl členění, které by šlo proti duchu jeho základní 

koncepce. A spíše by se vzniklá situace dala právě vysvětlit zjednodušením (a to ještě 

trochu mechanickým) původního složitějšího konceptu.   

 

Také druhý moment vnáší do otázky autorství pochybnosti. Architektonická struktura 

vnitřního členění zcela zapomíná na řádová pravidla, když z toskánské hlavice přímo 

vycházejí pasy klenby. Toto uvažování je velmi nematheyovské, zvláště v kombinaci s tím, 

kdy nejde o rastrování fasády, ale o prvky, které opravdu zvýrazňují průběh sil. Je zde 

možné si uvědomit ten dosti významný posun v tom, jak je prostor a jeho struktura 

chápána. Pro Matheye byla vždy důležitá hmota a její architektonická artikulace a to vše 

je zde popřeno. Právě tímto charakterem má ale interiér kostela v Mariánských Radčicích 

velmi blízko ke kostelům, které staví v okolí Litoměřic Giulio Broggio. Stejným minimálním 

způsobem jsou architektonizovány prosté holé stěny jeho kostelů sv. Václava 

v Dlažkovicích, sv. Vojtěcha v Litoměřicích [45, 46] nebo sv. Petra a Pavla v Soběnicích85 

a podobají se mu také proporčním rozvržením členění. Na druhou stranu Giulio Broggio 

užívá zpravidla pro interiér kostelů své zvláštně modifikované toskánské hlavice s výrazně 
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 Naprosto shodný motiv nacházíme v kostele sv. Michaela v Litvínově, v Horním Jiřetíně nabírá tento prvek 
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vysazenou horní deskou a zjednodušenou spodní částí, v radčickém kostele je však užito 

zcela klasického tvarosloví. Ovšem i to se dá u Giulia Broggia nalézt a to na exteriéru 

zmiňovaného kostela sv. Vojtěcha. 

 

Nabízí se tedy otázka, jestli zde nemohl Giulio Broggio pracovat už před r. 1695. Prameny 

jméno prováděcího stavitele v této době nezmiňují a později (r. 1695 a 1696)86 se 

objevuje Broggiovo jméno jistě především kvůli jeho významné změně projektu, ke které 

v těchto letech došlo. Pokud navíc nebyla tato stavba pro Matheye tolik důležitá (a zřejmě 

asi představovala méně prestižní zakázku než práce pro arcibiskupského stavebníka), lze 

uvažovat o tom, že zde Broggio mohl provést některé důležité změny již v prvních letech 

výstavby, což by vysvětlovalo současnou podobu kostela.  

 

Na stavbě v Mariánských Radčicích je v neposlední řadě možné si velmi dobře uvědomit 

kvalitu jiřetínského kostela. Byť kostel v Jiřetíně vypadá na první pohled jako poměrně 

jednoduchý, jeho koncepce není vůbec tak samozřejmá. A přestože by se zdálo, že 

radčická a jiřetínská stavba mají k sobě docela blízko, těch několik změn v koncepci 

kostela v Mariánských Radčicích – nehledě na to, zda je provedl Mathey nebo Broggio – 

zásadně mění vyznění celé stavby a snižuje působivost její prostorové koncepce.  

4.3 Kostel Navštívení Panny Marie v Duchcově 

Kostel Navštívení Panny Marie byl vybudován v letech 1699-1701 Marcantoniem 

Canevallem. S jeho výstavbou se ale počítalo již mnohem dříve a byl pravděpodobně už 

nedílnou součástí urbanistického řešení přestavby zámku,87 která probíhala podle 

Matheyova projektu od r. 1675. K jeho realizaci se však za života Jana Bedřicha 

z Valdštejna nepřistoupilo a tak pražský arcibiskup těsně před smrtí zavázal výstavbou 

kostela ve své poslední vůli svého dědice, synovce Jana Josefa z Valdštejna.88 Podíl 

Marcantonia Canevalleho na projektu je doložený plány kostela, které vlastní rukou 

signoval a které mu lze bezpochyby také autorsky připsat. Jejich podoba se jen 

v drobných detailem odlišuje od výsledné provedené stavby.  

 

Klasické dvouvěžové průčelí [48] nese však řadu prvků, na základě kterých se dá velmi 

opodstatněně domnívat, že Canevalle nevycházel pouze z Matheyovy urbanistické 
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koncepce, ale také z jeho konkrétního návrhu kostela, který musel vypracovat již někdy 

dříve. Nejpádnějším argumentem je v tomto případě řešení středního rizalitu, který je 

ukončen neobvyklým segmentovým štítem, jaký nalézáme u Matheyova kostela 

v Litvínově. A stejně jako v Litvínově na něj navazuje rovná pochozí terasa mezi věžemi 

a další štít, uzavírající střechu. Toto řešení je natolik neobvyklé a jde svým způsobem o 

funkční uspořádání, že si lze jen těžko představit, že by nějaký jiný autor tento prvek 

napodoboval. Kostelní průčelí má také stejný hmotový charakter uzavřeného objemu 

s výraznými horizontálními římsami, které jej významně zpevňují. Odlišně je oproti 

Litvínovu řešený střední rizalit se zdvojeným prvkem toskánských pilastrů, pro který 

ovšem nacházíme velmi pěkné srovnání na kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně. Podíl 

Marc Antonia Canevalleho můžeme naopak najít zcela jistě v řešení všech okenních 

otvorů a pojetí jednotlivých polí, kam vkládá vpadlá pole či lizénové rámy. Stejně tak mu 

lze přičíst roztržení kladí nad vstupním portálem kvůli vložené nice a souvislou linii kladí, 

kdy se jeho spodní část nad jednotlivými pilastry nezalamuje.89 Z hlediska boční fasády 

jsou pro Canevalleho velmi typická segmentová okna s prokrajovanou šambránou ve 

spojení s oválnými okénky zasazenými do podobně tvarovaného ostění [49]. Tento celý 

motiv i spolu s lizénovým rámem s konkávně vykrojenými rohy najdeme na Canevallově 

kostele sv. Voršily v Praze. Kostel v Duchově je pak stejně jako v Jiřetíně uzavřen 

odsazeným polygonálním závěrem a jeho fasáda je také členěna do dvou podlaží [47, 50]. 

(Ovšem takto vysokou fasádu jednolodního kostela by bylo asi obtížné řešit jinak). Vysoké 

štíhlé pilastry, které jsou zjednodušeny, předěluje jednoduchý pás patrové římsy, a 

posíleny jsou vloženými lizénovými rámy, samostatně řešenými jak pro vrchní tak i spodní 

pole. Také se zde objevuje hra vertikál jako v Jiřetíně, ale proporčně je zesílenými 

horizontálami a přidáním dalších skrojených lizénových rámů vyvážená do klasicky 

působící kompozice. 

 

Interiér kostela v r. 1945 vyhořel a nebyl již obnoven, proto zůstává dnes nepřístupným. 

Jde o jednolodí o délce třech polí, s bočními mělkými „kaplemi“, či lépe řečeno výklenky 

pouze v síle zdi. Z fotek je patrné, že stěny jsou členěny srostlicemi tří vrstev sdružených 

pilastrů, na které navazuje plné kladí, sokl klenby a pasy valené klenby s výsečemi. Stěny 

předěluje výrazná průběžná římsa podobně jako v kostele v Horním Jiřetíně a okna jsou 

osazena do dvou pater - do spodních výklenků a do stěny klenebních výsečí nad římsu. 

Interiér tohoto velkého kostela byl proveden zcela jistě velmi kvalitně. Pozoruhodné je na 

něm zejména řešení stěn, jejichž pojetí je velmi plastické a jejich hmota je v horní i dolní 

části výrazně probrána. Těžko ale říci, kterému autorovi toto řešení přisoudit. Jisté 
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podobnosti k interiéru, které popsal již Mojmír Horyna,90 najdeme v kostele sv. Voršily 

v Praze ve způsobu architektonického ztvárnění vítězného oblouku a v mělkých 

výklencích, umístěných pod výraznou horizontálu kladí, která odděluje stěnu kostela od 

klenební části. Přes tyto významné momenty tu ovšem nenalézáme onu výraznou 

plasticitu stěny. Stejně zajímavé je také srovnání s kostelem sv. Františka v Zásmukách, 

které také učinil Mojmír Horyna.91 Tento kostel bývá některými autory92 naopak spojován 

s J. B. Matheyem, který zde však není doložen a tento názor zatím nebyl všeobecně přijat, 

protože pro něj neexistují dostatečně pádné argumenty. Typově jde o stejný, ale 

jednodušší kostel s méně propracovaným členěním pilastrů. Sám Mojmír Horyna se 

přiklání ke Canevallovu autorskému řešení interiéru kostela v Duchcově, tato otázka by 

však zasloužila rozhodně ještě další bádání.  

V neposlední řadě musíme zmínit také kapli, vloženou do hmoty průčelí, která je založena, 

stejně jako ostatní kaple v Matheyových kostelech, na okosených pilířích, vložených do 

rohů čtvercového půdorysu. Tato vložená struktura se také architektonickým ztvárněním 

odlišuje od výplňových stěn, završena je ovšem v tomto případě plackou.93  

 

Velká část výše zmíněných prvků tedy ukazuje, že se zřejmě opravdu jednalo o Matheyův 

původní návrh kostela, do kterého vnesl M. A. Canevalle své osobité a v mnoha 

případech poměrně dobře rozpoznatelné autorské změny. Toto spojení J. B. Matheye a M. 

A. Canevalleho na jednom projektu by mohlo mít i širší zajímavé souvislosti. Lze 

předpokládat, že Canevalle měl k J. B. Matheyovi poměrně blízko. Na zámku v Mnichově 

Hradišti94 například používá naprosto totožné řešení schodišťových věží, vložených do 

rohů mezi hlavní a boční křídla stavby jako se objevuje na Matheyově řešení zámku 

v Bělé pod Bezdězem. Také je uváděn při Matheyově přestavbě strahovského kláštera, 

kdy měl převzít provádění stavby v případě úmrtí stavitele Silvestra Carloneho.95 Zřejmě i 

pro stavbu duchcovského kostela mohl být vybrán právě pro (zatím blíže neosvětlenou) 

vazbu na J. B. Matheye. Jak si za chvíli ukážeme, Canevalle zcela jistě znal také kostel 

v Horním Jiřetíně, a dalo by se možná uvažovat o tom, zda pro Matheye neprováděl i 

nějaké další jeho stavby.    

 

Všechny čtyři výše analyzované kostely tvoří jednu ucelenou skupinu, kterou spojuje 

společná geografická oblast a převážně i stavebník a jméno Jeana Baptisty Matheye. 
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Nese také společné znaky, které jsme výše popsali. Ať už jde o typ půdorysu nebo průčelí, 

motiv malých osobitě řešených kaplí a dalších dílčích, ale specifických detailů, které tvoří 

mezi jednotlivými kostely zajímavé spojitosti. V tvorbě Jeana Baptisty Matheye představují 

tyto stavby jasně uzavřenou tématickou skupinu, přestože jejich kvalita kolísá a jsou do 

velké míry ovlivněny stavitelem, který je prováděl a jeho zdatností.  

 

Architektonicky nejslabší je z celé skupiny patrně kostel oseckých cisterciáků 

v Mariánských Radčicích, nicméně ani kostely, které nechal stavět arcibiskupský 

stavebník, nejsou tak kvalitní jako jiné jeho zakázky, na které kladl zřejmě vyšší nároky. 

Uvedená skupina staveb také zřejmě měla splňovat především roli místních kostelů 

lokálního významu a menší finanční náročnosti, čímž byla jejich podoba předem do jisté 

míry určena. Pro naše zkoumání je důležité, že právě jiřetínská stavba z celé skupiny 

svou kvalitou zcela jednoznačně vystupuje a ostatní kostely dalece přesahuje 

promyšleností celé koncepce a zčásti také kvalitou provedení.  
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5. ZÁVĚR: VÝZNAM KOSTELA V HORNÍM JIŘETÍNĚ V 

KONTEXTU DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ 

Kostel v Horním Jiřetíně představoval natolik zajímavou stavbu s nově řešenou hmotou 

průčelí i lodě, jaká se v našem prostředí dosud nevyskytovala, a tak není divu, že vzbudil 

pozornost a byl napodobován. Především v nejcharakterističtějším motivu kostela, tj. věže 

doprovázené terasami, a někdy také v dalších kompozičních rysech. Zdá se, že interiér – 

možná pro svůj zvláštní charakter, ale zřejmě kvůli užívání v pozdější době již 

dynamičtějších řešení – napodobován nebyl. Průčelí kostela však představovalo jakýsi 

nadčasový typ, který mohl být použít prakticky kdykoli. 

 

Jeden z kostelů, který je Hornímu Jiřetínu nejpodobnější, vznikl pro Jana Josefa 

z Valdštejna v Petrovicích u Rakovníka. Napodobuje – i když v jiném výtvarném jazyku – 

jak formu průčelí, tak v základním schématu i dispozici kostela s polygonálním závěrem a 

bočními rizality uprostřed lodi. Postaven byl v l. 1715-17 Marc Antoniem Canevallem,96 

který stavěl pro stejného stavebníka kostel v Duchcově a jiřetínský kostel musel tedy 

minimálně velmi dobře znát. Věž kostela zde doplňují plnohodnotné hmoty s iluzivními 

terasami s parapetem, za kterými je ovšem schovaná střecha. Přesto inspirační zdroj 

tohoto prvku je tu jasně zřetelný.  

Dalším představitelem zejména kompozičního schématu je kostel Povýšení sv. Kříže ve 

Vtelně, stavěný v letech 1736-38. Stavba je dílem Ottaviana Broggia a představuje jednu 

z jeho posledních prací. Hmota kostela je řešena sumárněji nežli v Jiřetíně, ale jinak zde 

najdeme kompletní hmotovou skladbu: průčelní věž je předsunuta v mělkém rizalitu a 

průčelí celkově předstupuje a je širší než loď za ním. Vprostřed lodi se pak objevují po 

obou stranách další mělké rizality. Přestože se rozvrh kostela odehrává spíše 

v kompozičních náznacích, jeho skladba má úzkou vazbu právě k Jiřetínu. 

 

Průčelí kostela v Horním Jiřetíně zakládá přitom typologickou řadu, kterou lze sledovat až 

do poloviny století. Především vizuální typ jednověžového průčelí s motivem balustrády či 

parapetů nenajdeme jen v díle regionálních stavitelů (kostel sv. Kateřiny v Bořislavi), ale 

variace na toto téma rozvíjí ve své sakrální tvorbě například Anselmo Lurago (kostel sv. 

Václava ve Veliši). Ve formě hmotově podobné kompozici jiřetínského průčelí uplatňuje 

toto téma Antonín Schmidt na svém kostele sv. Bartoloměje v Černoučku. Je samozřejmě 
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otázka, jestli Matheyova stavba byla právě ta iniciační, v našem prostřední pro ni ale 

nenacházíme žádného předchůdce ani výraznější srovnání.  

 

Na závěr nám zbývá zodpovědět otázku, položenou už v úvodu: co tedy říká jiřetínská 

stavba o Matheyovi a jeho pozdní tvorbě? Jak jsme ukázali, „duchcovská“ skupina staveb 

nemá rozhodně stejnou kvalitu, což zdánlivě potvrzuje o úbytku tvůrčích sil v architektově 

pozdním období. Úroveň této části Matheyovy tvorby má ale smysl posuzovat podle její 

nejkvalitnější součásti, tedy kostela v Horním Jiřetíně, který byl prováděn z dané skupiny 

zřejmě s největší mírou věrnosti Matheyovu návrhu. Jak bylo ukázáno, tato stavba 

ukazuje neobyčejnou promyšlenost a svědčí o Matheyově schopnosti řešit velmi 

originálně a svobodně typ jinak zcela běžného venkovského kostela. Koncepce 

jiřetínského kostela je ukázkou použití tradičního tvarosloví v neobvyklé skladbě, která je 

natolik rafinovaná, že by mohla být jen stěží napodobena, jako je tomu i u jiných 

výjimečných děl J. B. Matheye. Také stejně jako na kostele sv. Františka, pracuje i zde 

Mathey s optickým vnímáním stavby, které vytváří zvláštní iluzivnost prostoru. V případě 

křížovnického kostela se mezi pevně budovanými stěnami otevírá zvláštní moment 

relativizace prostoru, který pramení v silném dojmu z proniku dvou imaginárních, ve 

skutečnosti neexistujících tvarů. V případě Jiřetína se relativizují jednotlivé prostorové 

vzdálenosti a prostor křížení vnáší do stavby působení nových zprvu nečekaných sil. 

 

Stavba nám tedy potvrzuje Matheyovy výborné architektonické kvality, o kterých lze říci, 

že se v závěru jeho života zcela jistě neumenšily. Nejedná se sice o tak prvotřídní 

zakázku a geniální umělecké dílo, které by přineslo zásadní posun do uměleckého vývoje, 

velmi dobře nám ale může dokreslit osobnost J. B. Matheye a pomoci nám porozumět 

jeho způsobu uvažování o architektuře. 
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18. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba kaple v přízemí. Foto: autorka. 

19. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, klenba kaple v 1. patře. Foto: autorka. 

20. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple v 1. patře. Foto: autorka. 
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29. Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla, průčelí. Foto: autorka. 

30. Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla, půdorys. Reprodukce z knihy: POCHE 
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34. Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla, interiér kaple. Foto: Ing. Petr Macek, PhD. 
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36. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, průčelí kostela. Foto: autorka. 

37. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, detail průčelí. Foto: autorka. 

38. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, půdorys. Reprodukce z knihy: 

POCHE Emanuel (ed.): Umělecké památky Čech 2, Praha 1978, 353.  

39. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, příčná loď. Foto: autorka.  

40. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, věž. Foto: autorka.  

41. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, loď kostela, pohled k 

západní kruchtě. Foto: autorka. 

42. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, klenba lodě kostela. 

Foto: autorka.  

43. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, rameno příčné lodi. 

Foto: autorka.  

44. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, hlavní loď. Foto: Ing. 

Petr Macek, PhD. 

45. Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha, Giulio Broggio, 1698-1703. Fotografie převzata z 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2205, vyhledáno 10. 7. 2013. 

46. Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha, Giulio Broggio, 1698-1703. Fotografie převzata z 

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2205, vyhledáno 10. 7. 2013. 

47. Duchcov, kostel Navštívení Panny Marie, pohled od severovýchodu. Foto: autorka. 

48. Duchcov, kostel Navštívení Panny Marie, průčelí. Foto: autorka.  

49. Duchcov, kostel Navštívení Panny Marie, detail boční fasády. Foto: autorka. 

50. Duchcov, kostel Navštívení Panny Marie, presbytář kostela. Foto: autorka. 
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8. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od západu. 
 

02. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, boční fasáda od severu. 
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 03. Horní Jiřetín,  

 kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
 presbytář. 
 
 
 
  
 04. Horní Jiřetín,  
 kostel Nanebevzetí Panny Marie,  
 pohled od východu. 
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 05. Horní Jiřetín,  
 kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
 průčelí. 
 
 
 
 06. Horní Jiřetín,  
 kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
 příčná loď. 
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07. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, půdorys přízemí. 
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08. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, půdorys 1. patra. 
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09. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, půdorys 2. patra. 
 
 
 
 

10. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, interiér, hlavní loď. 
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11. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, interiér, pohled k empoře. 
 
 

12. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, pohled od vstupu. 
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13. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  14. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, presbytář. Panny Marie, příčná loď. 
 
 
 
15. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  16. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, detail pilíře křížení. Panny Marie, prostor křížení. 
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17. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  18. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, kaple v přízemí. Panny Marie, klenba kaple v přízemí.  
 
 
 
 
19. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  20. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, klenba kaple v 1. patře. Panny Marie, kaple v 1. patře.
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21. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  22. Horní Jiřetín, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, průčelí z boku, stávající stavba. Panny Marie, rekonstrukce odlišného 
 umístění oken ve fasádě průčelí. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23. Řím, S. Bibiana, G. L. Bernini, 
 1624-27 
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24. Brtnice, kostel bl. Juliány, G. P. Pieroni, r. 1641. 
 
 
 
 
 
 
25. Čížkovice, kostel sv. Jakuba,  26. Litoměřice, katedrála sv. Štěpána, 
60. léta – 1675 1663-70. 
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27. Olomouc, dóm sv. Václava, kněžiště z l. 1616-18, po 1636, dnes přestavěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

28. Řím, chiesa di S. Maria in Campitelli, G. Rainaldi, 1662-75. 
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 29. Litvínov, kostel sv. Michaela 
 Archanděla, průčelí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla, půdorys. 
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31. Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla, 32. Litvínov, kostel sv. Michaela 
interiér, loď kostela. Archanděla, detail boční stěny lodi. 
 
 
 

33. Litvínov, kostel sv. Michaela Archanděla, interiér, klenba presbytáře. 
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 34. Litvínov, kostel  
 sv. Michaela Archanděla, 
 interiér kaple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35. Litvínov, kostel 
 sv. Michaela Archanděla, 
 závěr kostela. 
 



  76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie  37. Mariánské Radčice, kostel Panny  
Sedmibolestné, průčelí kostela. Marie Sedmibolestné, detail průčelí. 
 
 
 
 
 
 

38. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, půdorys. 
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39. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie  40. Mariánské Radčice, kostel  
Sedmibolestné, příčná loď. Panny Marie Sedmibolestné, věž. 
 
 
 

41. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, loď kostela, pohled 
k západní kruchtě. 
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42. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, klenba lodě kostela. 

 
 
 
43. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, rameno příčné lodi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Mariánské Radčice, kostel Panny Marie Sedmibolestné, interiér, hlavní loď. Srovnání. 
 
 
 
 
 

45., 46. Litoměřice, kostel sv. Vojtěcha, Giulio Broggio, 1698-1703. Srovnání. 
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47. Duchcov, kostel Navštívení  48. Duchcov, kostel Navštívení   
Panny Marie, pohled od severovýchodu.  Panny Marie, průčelí. 
 
 
 
 
49. Duchcov, kostel Navštívení  50. Duchcov, kostel Navštívení  
Panny Marie, detail boční fasády. Panny Marie, presbytář kostela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


