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Anotace     

Tato bakalářská práce je zaměřena na historický vývoj bývalého konventního kostela sv. 

Kateřiny v Chomutově a zejména na jeho zachovalý chórový závěr. Po všeobecném 

pojednání o historii komendy Řádu německých rytířů a Chomutova pojednává práce o 

dochovaném gotickém chórovém závěru konventního kostela sv. Kateřiny v Chomutově. 

Převážná část práce je věnována historickému vývoji a architektonickému popisu 

dochovaných částí. Dochovaná část je nyní součástí Chomutovské radnice. 

 

Abstract  

This thesis Former convent church of St. Catherine in Chomutov is focused on the 

historical development and the well-preserved chorus conclusion of the former convent 

church St. Catherine in Chomutov. After a general discussion of the history of the 

Commandery of the Teutonic Knights and Chomutov discusses the work of well-

preserved Gothic choir concluded the convent church. Catherine in Chomutov. The bulk 

of the work is devoted to the building development, history and architectural description 

of the surviving parts. Preserved part is now part of Chomutov town hall. 
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II. Úvod 

 

Téma Bývalý Konventní kostel sv. Kateřiny v Chomutově jsem zpracoval zejména 

za použití knih Kostel svaté Kateřiny v Chomutově autorky Renáty Gubíkové a Česká 

architektura v době Přemyslovců autora Prof. PhDr. Jiřího Kuthana. 

Rozvoji Chomutovska přispěl řád německých rytířů výrazně tím, že zde němečtí 

rytíři vybudovali komendu s přilehlým konventním kostelem sv. Kateřiny a jim vděčíme 

tudíž za tuto dodnes zčásti zachovalou památku, z níž se však bohužel dochoval jen 

chórový závěr. Avšak i tento Závěr dosahuje mimořádných uměleckých kvalit a právě 

jeho zkoumání a okolnosti vzniku jsou předmětem mé bakalářské práce. 

Bohužel zatím se badatelé neshodli, zda zachovalá část bývalého konventního 

kostela svaté Kateřiny je pozůstatkem raně gotického kostela postaveného ještě před 

předáním tehdejšího oppida řádu německých rytířů nebo zda je již dílem samotného 

řádu a je důsledkem přestavby kostela řádem.  

Další otázkou, kterou musí historické vědy zodpovědět je, zda zasvěcení kostela 

nebylo původně Panně Marii a nikoli svaté Kateřině.  

Můj názor na tyto záležitosti shrnu v závěru této bakalářské práce. 
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III. Kapitoly 

 

3.1  Původní osídlení oblasti Chomutova 

Město Chomutov vzniklo už v 1. pol. 13. století na levém břehu potoka Úzké za 

kolonizačního mýcení pomezního hvozdu, vlastněného odnoží rodu Vítkovců. Sídliště 

leželo na důležité cestě ze Saska do Čech. Po této cestě obchodovali obchodníci 

zejména se solí, dováženou z Durynska.1  

 

3.2  Historie řádu německých rytířů a jeho přítomnost na našem území 

Roku 1095 vyzval papež Urban II. panovníky a urozené rytíře z celé křesťanské 

Evropy, aby se osvobodili svatá místa v Palestině od nadvlády nevěřících arabů. 

Navázal tím na papeže Řehoře VII. kterého již dříve požádali o pomoc pro východní 

křesťany z těchto míst. První křížová výprava skončila vítězně a byl dobyt Jeruzalém. V 

průběhu 12. století zde vznikla následně církevní instituce s dobročinným posláním. 

Tato instituce byla zaznamenána v pramenech z roku 1198 jako řád bratří Panny Marie 

Němců v Jeruzalémě.2 

Vývoj po roce 1244 zachycuje “Narratio de primordiis ordinis Theutonici”.3 

Vyprávění v Narratiu zmiňuje němce z Brém a Lübecku, kteří v roce 1190 zbudovali 

před Akkonem polní špitál. Když se prý Brémané a Lübečané chystali po úspěšném 

obléhání a dobytí Akkonu domů, předali špitál dvěma mužům od Friedricha Švábského, 

komořímu Burchardovi a kaplanu Konrádovi. Tím vyjevil dobrou vůli i Jindřich Švábský, 

který pro tuto dobročinnost uvolnil oba muže ze své služby. Špitál nazvali tehdy 

Hospitacel sancte Marie Theutunicorum in Ierusalem, což by se dalo přeložit jako Špitál 

Panny Marie Němců v Jeruzalémě.  

Akkon se stal hlavním městem křížáckého království. Bratří zde získali pozemek, 

postavili kostel a špitál. 6. února 1191 vzal špitál pod svou ochranu papež Klement III. a 

ustanovil řád řádem špitálním. Nástupce Klementa III. se stal Celestin III. a ten potvrdil 

                                            
1
  POCHE 1997, 515 

2
  BOGDAN 2002,11-12 

3
  Jan/Skřivánek 1997, 11 
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řádu 21. prosince 1196 jeho majetek, výsady a práva a řád se tak stal oficiálně řádem 

rytířským. Úkolem řádu bylo především šíření křesťanské víry a péče o nemocné.4 

Díky nepřátelskému prostředí došlo ale následně militarizaci bratrstva. Bratrstvo 

se rozdělilo 5. března 1198 na rytíře a na bratry laiky, kteří se řídili od této chvíle řeholí 

templářů a na duchovní, kteří se nadále řídili řeholí špitálu sv. Jana Jeruzalémského 

(johanité). Velmistr předal podle zápisu opis johanitské řehole a bílý plášť novému 

Mistru, Heinrichu Walpotovi, který se pak spolu pasovským biskupem Wolfherem vydal k 

papeži Inocenci III žádat o uznání řehole. Papež pak skutečně 19. února 1199 toto 

propůjčení johanitské a templářské řehole uznal.19 

Mezi lety 1196 až 1197 se objevili příslušníci řádu také v Prusku, v Rakousku a u 

nás především v Praze a na Opavsku.5 

11. dubna 1207 papež Inocenc III. také potvrdil řádu papežskou konfirmací 

“Dilectis filiis fratribus hospitalis sancte Marie in Bohemia” držbu Hloubětína, Humence, 

Řepína, Vysoké Libně a Borotic, které řádu již předtím daroval Přemysl Otakar I. a 

markrabě Vladislav Jindřich.19 

Nejstarší řádové sídlo a organizační centrum vzniko v Praze v období 1197 - 

1203. a založil jej nejpravděpodobněji podle Skřivánka markrabě Vladislav Jindřich.19 

Němečtí rytíři ale nebyli prvním řádem pozvaným do Prahy. Těmi byli johanité, 

které pozval do Prahy král Vladislav II už kolem roku 1169. Teprve po německých 

rytířích následovali až kolem roku 1230 templáři. Dle listiny o prodeji vsi Hradsko u 

kostela sv. Petra vzniklo první sídlo rytířů v Praze v ulici Na poříčí. Místo bylo vybráno 

asi se záměrem být blízko německých obchodníků a řemeslníků, kteří se zde už v 11. a 

12. století usazovali. Německá osada se v listině zmiňuje jako FRATRIBUS DE VICO 

TEUTONICORUM.6 

Řád dělil oblasti, kde se nacházel, na tzv “bailivy” . V čele bailiv byli představitelé 

nazývaní zemští kontuři. V jednotlivých městech každé bailivy vznikaly ztv. “komendy”. 

Každá komenda měla opevněné sídlo, kostel a špitál. 

                                            
4
   Jan/Skřivánek 1997, 13 

5
   Gubíková 2007, 5 

6
   Jan/Skřivánek 1997, 14-15 



Strana 11 z 84 

Česká bailiva zahrnovala celé Čechy, Moravu i Slezsko. Tzv. “mistra” nahradil u 

nás od roku 1210 “velmistr”. 

Přemysl Otakar I. 26. srpna 1222 vydal bratřím “hermanno magistro hospitalis 

sancte Marie domus Teuthonicorum Jerosolimitani eisque fratribus privilegium, kterým 

potvrzuje německým rytířům držbu všech statků, jenž řádu sám daroval a dále jim 

potvrdil držbu statků získaných od moravského markraběte Vladislava Jindřicha, knížete 

Oty Konráda a “dalších urozených můžů a žen jak v Čechách, tak na Moravě a v 

přilehlých územích”, doslovae v dokumentu píše: “in regno nostro tam in oemia quam in 

Morauia se in aliis provinciis regno nostro attinentibus”. Těmto statkům udělil v privilegiu 

i obecnou hospodářskou imunitu a osvobodil je od všech povinností.7 

 Důsledkem bylo osvobození od placení mýta na věci k jejich vlastní potřebě. 

Robotních povinností však všichni zbaveni nebyli. Řád jimi měl disponovat “ke svému 

užitku”. Toto privilegium se mělo vztahovat i na v budoucnu získané statky a ovlivnilo 

tak jistě přímo i později získanou Chomutovskou komendu.8 

 Jan Skřivánek se domnívá , že takto rozsáhlá privilegia získali němečtí rytíři díky 

sporům pražského biskupa Ondřeje s panovníkem Přemyslem Otakarem I.  

Skřivánek také uvádí, že je velmi pravděpodobné, že němečtí rytíři stáli ve sporu 

spolu s olomouckým biskupem Robertem na straně panovníka. K úvaze ho vedlo i to, že 

Olomoucký biskup Robert je na listině uveden jako jeden ze svědků spolu s opaty z 

Velehrazu a Hradiště a dalšími).23 

Okolo roku 1233 prodal řád královně Konstancii Uherské kostel sv. Petra, přilehlé 

sídlo a osadu Hloubětín. Konstancie Uherská byla vdovou po Přemyslu Otakaru I. a řád 

prodejem kostela a osady získal 1.500 hřiven stříbra. Podle prodejních listin 600 z těchto 

1.500 hřiven stříbra však bylo splaceno postoupením vsí Újezdec, Dolní Nezly, 

Býčkovice, dvůr v Litoměřicích a Beroun i s vinicemi.  

Řád dále 6. února 1233 prodal premonstrátům z kláštera v Teplé za sto hřiven 

fary ve vsích Úterý a Vidžín se vsí Českým Beranovem. Tím je prodejní listinou komtura 

Rudgera doloženo, že na počátku roku 1233 řád sv. Petra ještě obýval, neboť právě zde 

byla listina podepsána. 

                                            
7
  Jan/Skřivánek 1997, 15 

8
  Jan/Skřivánek 1997, 16 
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Rytíři zde byli zřejmě až do roku 1235, protože roku 1235 darovali kostel sv. 

Petra královně Konstancii na fundaci své dcery Anežky, ze které pak vznikl řád českých 

křížovníků s červenou hvězdou.9 

Řád měl výraznou podporu i dalšího Přemyslovce - Přemysla Otakara II.10 

Podporu Lucemburků ale řád ztratil za vlády Zikmunda Lucemburského, který nebyl 

řádu nakloněn a roku 1421 a problémy řádu završili v Chomutově i husité, kteří roku 

1421 na Chomutov zaútočili.11 

 

3.3  Vznik Chomutovské komendy a konventního kostela sv. Kateřiny 

Díky darovací listině z 29. března 1252 získal řád německých rytířů od Friedricha 

z Chomutova, Načeratova syna, oppidum Chomutov. Tento dar potvrdil roku 1261 i král 

Přemysl Otakar II. V dokumentu najdeme označení “villa forensis”, čímž byla tehdy 

běžně míněna “trhová osada”.12 

Nemůžeme tedy přesně určit rok vzniku stavby kostela sv. Kateřiny, ale jak uvádí 

Nitche, v Darovací listině Chotěbora z Račic z 1. ledna 128113 lze nalézt, že daroval 

řádu několik vesnic a statků a že si jako podmínku ustanovil pohřbení v jejich řádovém 

kostele. Vzhledem k tomu, že řád pohřbíval pod presbytářem, musel být již presbytář 

buď dokončen nebo se jeho dokončení blížilo, neboť nejpravděpodobněji roku 1282 

došlo k vysvěcení kostela.14 

Od roku 1335 je Chomutov už označován jako město (“civitas”). Ve třináctém 

století byl kostel jediným farním kostelem ve městě. 

Na počátku patnáctého století, když roku 1408 kostel i s celou komendou vyhořel, 

zahájil v sousedství řád stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie, který po dostavění 

převzal úlohu hlavního farního chrámu.15 

 

                                            
9
  Jan/Skřivánek 1997, 17 

10
  Gubíková 2007, 5-6 

11
  Gubíková 2007, 6 

12
  Gubíková 2007, 6 

13
  Neuwirth, 1888, 258 (stručný regest RBM II, č. 1228, 530) 

14
  Nitsche 1911, 6 

15
  Gubíková 2007, 7 
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3.4  Nejstarší prameny 

Nejstarším dochovaným dokumentem je darovací listina z 29. března 1252 v 

níž Friedrich z Chomutova, syn Načeratův, věnuje řádu německých rytířů oppidum 

Chomutov s několika přilehlými vesnicemi.16 (CDB IV/1 1981, č. 240, 412-413)17 

Darovací listina doslovně uvádí, že řád má plné právo na spravování města a 

panského dvorce až po Friedrichově smrti, ale lze z ní dovodit i to, že v praxi řád 

spravoval oppidum Chomutov i za jeho života.18 Zde je potřeba dodat, že termín 

oppidum byl ve 13. století chápán jako jakékoli opevněné sídlo19 s právem trhu.20 

Roku 1261 potvrdil tento dar německým rytířům též český král Přemysl Otakar 

II.21 Znění listiny v plném rozsahu jsem nalezl například v 1. dílu edice pramenů 

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, sepsané K. J. 

Erbenem roku 1855 a v souhrn českých rukopisů z období 1241 - 1253, který je 

uvedený v edici Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, vydaný J. 

Šebánkem a S. Duškovou v roce 196522. 

Stavebně historický průzkum Jana Muka z roku 199023 (uložený v chomutovském 

Oblastním muzeu) pak dále uvádí jednotlivé signatury zápisů ve SÚA v Praze a v OA 

Chomutov se sídlem v Kadani, kde jsou uloženy zprávy o změnách majitelů města, 

komendy a později i zámečku během 15. a 16. století. 

Dalším zdrojem informací z období 16. století je edice Reliquiae tabularum 

terrae Regni Bohemiae anno 1541 igne consumptarum, vydaná Josefem Emlerem 

roku 187224. 

Nejstarší inventář zámku a kostela, který se nám zachoval, byl sepsán roku 1594. 

Byla v něm zmíněna například oratoř slečny, oltář i další různé kusy nábytku.25 

                                            
16

 CDB IV/1 1981, Č. 240, 412-413 
17

  Gubíková 2007, 22 
18

   GUBÍKOVÁ 2007, 5 
19

  Blažíček/Kropáček 2007, s.50 
20

   ČTVERÁK/LUTOVSKÝ/SLABINA/SMEJTEK 2003, 373 
21

  Erben 1855 
22

   CDB IV/2 1965 
23

   MUK/NOVOSADOVÁ 1990, 16 
24

   Emler 1879, 429 
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Další zachovaná listina ze SÚA z roku 1605 dokládá Městský odkup Chomutova 

včetně zámku.26 

Když byl kostel roku 1773 za Josefínských reforem zrušen, bylo sepsáno celé 

související jezuitské chomutovské jmění. Soupiska uvádí řadu předmětů ze stříbra; cínu, 

mosazi a také např. i kostelní šaty. Soupis však bohužel nezachycuje pro nás důležité 

architektonické prvky a umělecké vybavení kostela27. 

Dne 15. října 1790 byla sepsána listina, kterou máme doloženo, že proběhl 

prodej odsvěceného kostela radnímu Klingerovi a to ve veřejné dražbě28. 

 

3.5  Popis kostela, exteriér a interiér 

Bývalý farní a konventní kostel sv. Kateřiny jak jsem už napsal v úvodu se 

nachází v severních Čechách v Chomutově29, skoro paralelně s osou hlavního náměstí 

1. máje a to v jeho jihozápadní části. Celá osa náměstí je původně historická obchodní 

cesta vedoucí od severozápadu k jihovýchodu. Presbytář je tak díky tomu orientován na 

jihovýchod směrem k Ruské ulici, kde vedla ve středověku hlavní stezka do Prahy [Obr. 

100]. Na náměstí 1. máje zůstal z bývalého kostela pouze vysoký a delší presbytář a 

transept. [Obr. 103] 

Hmota větší části původní lodi je pohlcena do hmoty renesačního zámku, později 

chomutovské radnice. Viditelná je pouze vrchní část obvodového zdiva pouze z 

muzejního dvorku v prvním patře areálu. Původní hlavní loď zmizela přestavbou na 

renesační zámeček v 15. století. Přístavba byla stavitely vložena mezi východní stěnu 

transeptu a západní opěrný pilíř severní stěny presbytáře. 

V dolní části této třípatrové přístavby mne hned zaujaly dva neogotické lomené 

vstupy. V patře jsou tři úzká lomená okénka a v posledním, třetím podlaží tři malá 

čtvercová renesanční okénka s profilovaným ostěním. Přístavba končí asi 2 metry pod 

vrchním zakončením severní stěny presbytáře. Zde i na příčnou loď bylo použito lomové 

                                                                                                                                             
25

  SÚA Praha, Stará manipulace, sign. C 11/41-42/II  
26

  SÚA, Desky zemské větší, sign. 133 B 12 
27

  SÚA České gubernium/Exiesuitika, ČG-EJ, karton 96, sign. F 3/5  
28

   OA Chomutov se sídlem v Kadani, archiv města Chomutova, karton 2, inv. č. 1324 
29

 Dříve v literatuře označováno jako Komotau, viz. např. JENTSCHER 1885 
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zdivo. Najdeme zde i stopy po původním gotickém okně zazděném právě přístavkem. V 

dolní části této, tedy severní stěny transeptu se nalézá obloukový portál vybudovaný po 

roce 1790, který nyní slouží jako hlavní vstup do kostela. Nad portálem se nachází 

gotické lomené okénko. Je úzké a menší a zřejmě také původní. Východně od přístavby 

už pokračuje pětiboký závěr presbytáře. Mezi jeho opěrnými pilíři se nachází vysoká 

užší lomená okna s ranně gotickou kružbou. [Obr. 105]. 

Opěrné pilíře mají stejný obdélníkový půdorys a ve své horní části na úrovni 

záklenků oken končí pultovou stříškou na trojúhelném zakončení stěny pilíře. Z těchto 

stříšek vybíhá ještě jedno kratší pokračování, zakončené stejným způsobem a stejným 

typem stříšky jako opěrné pilíře. Asi metr vysoký sokl pilířů a stěn závěru je složen 

především z kvádrů z rekonstrukce z devadesátých let dvacátého století. 

V osovém dílu závěru najdeme dva zazděné vjezdy. Jeden, z osmnáctého století, 

je v severním dílu polygonálního závěru a druhý je v dílu východním.30 

Dvoudílná okna mají šikmé hladké a neprofilované ostění s mírně sešikmenými 

parapety. Středové a postranní pruty okna vybíhají v horní části okna v lomené oblouky 

a v nich vytváří jeptišky. I když ve třech oknech byla kružba z kruhu vybourána, na 

ostatních oknech je ještě vidět původní kružba obsahující trojlist, čtyři malé kruhy a 

pětilist. Na východním okně jsou vidět na hlavicích sloupků okna ozdobné hlavice. 

Hlavice mají rostlinný dekor. [Obr. 141]. Asi půl metru pod parapety oken se nachází dolní 

ze dvou exteriérových říms. Horní korunní římsa se nachází nad opěrnými pilíři. 

Jížní stěna presbytáře je vykládána z lomového zdiva stejně jako strana severní. 

Pohledově viditelná je jen horní část. Dolní zakrývají nízké renesační domky. [Obr. 142]. 

Od jížního boku polygonálního závěru je jížní stěna presbytáře oddělená pilířem stejně 

jako na severní straně. Celý presbytář není omítnut. Polygonální závěr je tvořen z 

kvádrového pískovcového zdiva a západní část presbytáře je z lomového zdiva. 

Východně od tohoto pilíře jsou do jížní stěny presbytáře proražena dvě v dolní části 

zkrácená okna stejného typu jako jsou okna polygonálního závěru. Pruty východnějšího 

z obou oken vybíhají přímo v jeptišky. Střecha presbytáře je sedlová. V dolní části je 

střecha presbytáře členěná valbovými stříškami v nichž jsou malá obdélná okénka. 
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Transept je stejně jako západní část presbytáře z lomového zdiva. Jížní stěnu 

transeptu je možno vidět ze dvorku jednoho z nižších renesačních domků. [Obr. 143] 

V dolní části transeptu je renesační obloukový portál s jednoduše profilovaným 

ostěním. Pilíře jsou bez patek s jednoduchými hlavicemi a v záklenku jsou jednoduché 

rovnoběžné zářezy. Na portálu najdeme vyrytý rok 1575. 

Nad renesačním obloukovým portálem je úzké menší lomené okénko s hladkou 

šikmou špaletou. Nad ním je ještě jedno malé kruhové okénko.  Celá stěna je z 

lomového zdiva a je neomítnutá. Plynule navazuje do mladších horních pater.  

Při pohledu na půdorys [Obr. 102] vidíme polygonální závěr [Obr. 130] zakončující 

obdélníkový presbytář. Presbytář [Obr. 144] vyrůstá ze země nečleněnou omítnutou 

stěnou v podobě mírně předstupujícího soklu. Ten je asi 160 cm vysoký. a jeho spodní 

část se v severní obvodové stěně mírně zvedá. [Obr. 145]  

V minulosti zde muselo dojít ke snížení terénu interiéru. Je to vidět jednak proto, 

že patky přípor dosedají místo na zem na vrch mírně předstupujícího soklu, ale také 

podle výšky umístění korunní římsy a neobvyklé výšky soklu. Sokl přisedá ke stěně 

hrubě otesaným oblounem a teprve na tento oblý sklon nasedá původní sokl interiéru 

presbytáře.31 Tento původní sokl je asi 35 centimetrů vysoký. Ve své horní části je 

profilován s výžlabkem a zešikmením přiléhajícím ke stěně. Do tohoto soklu jsou 

začleněny patky válcových přípor. Patky jsou polygonální a jejich horní římsa navazuje 

na horní zakončení soklu s výžlabkem. [Obr. 147] 

Prostor s okny odděluje od soklu asi 180 centimetrů vysoká omítnutá stěna 

členěná dolními částmi klenebních válcových přípor umístěných v rozích polygonálního 

závěru. Ve spodní části severní stěny presbytáře zůstala nika, vzniklá zazděním vjezdu 

proraženého v 18 století. [Obr. 146] 

Ve východní stěně zůstal malý nepůvodní výklenek, ale nadpraží tohoto 

čtvercového výklenku je zřejmě původní, tedy gotické. Roku 1998 bylo rozšířeno o 

samotný výklenek, který byl vybrán z hmoty zazdívky původního vjezdu. Další malý 
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čtvercový výklenek je i v jížní stěně presbytáře. V jihovýchodním poli závěru je zřejmě 

původní gotické sedile32 profilované kružbou. 

V západní části stěny presbytáře je hlubší nika jako pozůstatek po nadzemní 

části náhrobku Bohuslava Felixe Hasištejnského. Nika je zaklenuta konchou a původně 

byla místem náhrobku Anny z Rödem, manželky Bohuslava Joachima z Lobkovic.33 

V jihovýchodním poli závěru se nachází původní sedile [Obr. 148], které bylo 

během renesance přestavěno na sanktuář a zůstal zde po něm pískovcový pant v levé 

části profilovaného ostění. Profilace sedile je ústupková a přechází ve vložený trojlist s 

předloženým oblounem. Stěnu nad sedile ukončuje asi 35 centimetrů vysoká kordónová 

římsa, která obíhá kolem celého obvodu presbytáře. Římsa je ve své spodní části 

profilována úzkým oblounem a výžlabkem přecházejícím v horní části v rovnou desku. 

Římsou procházejí válcové přípory a z tohoto řešení lze usuzovat na slohovou 

pokročilost původního řešení presbytáře34. 

Stěna nad kordónovou římsou presbytáře je včetně špalet okna neomítnutá. Je 

tak vidět kvalitně opracované pískovcové kvádrové zdivo. V její severní části se nachází 

renesanční oratoř s pozůstatkem původního gotického okna a sedm oken, z nichž pět 

má svou původní výšku a která mají šikmou hladkou špaletu nahoře vybíhající do 

lomeného záklenku. Špalety jsou neomítnuté a jsou složené z pískovcového kvádrového 

zdiva. 

Dvě okna jížní stěny jsou zkrácená o téměř dva metry a mají nyní už jen rovný 

parapet. Okna jsou profilována dvěma lomenými oblouky se středovým prutem a ve své 

horní části přechází kružba v jeptišky. Na oblouky dosedá kruh s vepsaným tvarem 

pětilistu, trojlistu a čtyř malých kruhů. U tří z těchto oken však byla výpň kruhu v 

minulosti vybourána. Pruty oken přilehlé ke špaletě jsou kromě východního okna 

profilovány směrem od špalety pravoúhlým ústupkem a výžlabkem stejně jako v jejich 

exteriéru. [Obr. 152] 

                                            
32

  Vysvětlení pojmu viz KOCH 2008, 487 a Slovníček pojmů v kapitole IX) 
33

  Gubíková 2007, 13-14 

34
  Gubíková 2007, 5 



Strana 18 z 84 

Střední prut oken má na krajích výžlabky a směrem doprostřed vybíhá v rovnou 

destičku. Okno severní stěny začleněné do renesační oratoře je redukováno pouze na 

záklenek s kružbou a bylo vidět pouze z interiéru. [Obr. 151]  

Okna jsou do stěny zasazena neomítnutou hladkou a šikmou špaletou, která ve 

své horní části vybíhá do lomeného záklenku. Krajní pruty i střední prut osového 

východního okna jsou složitější, jde o předložené sloupky přiléhající k výžlabku (u 

krajních prutů je sloupek u špalety a výžlabek směrem do okna, u středního prutu jde o 

sloupek se dvěma postranními výžlabky).  

Sloupky dole vyrůstají z konzolkových útvarů, použitých zde ve smyslu patek, a 

nahoře jsou zakončeny hlavicemi. Konzolky jsou profilovány slepými kružbami [Obr. 153]. 

Hlavice vyrůstají z prstenců a nahoře jsou zakončené výžlabkem a polygonální deskou a 

jsou zdobeny plastickým rostlinným dekorem. [Obr. 154] [Obr. 155]  

Stejným způsobem je profilováno pak i východní okno v exteriéru a též zde 

vidíme předložené sloupky a hlavice s rostlinným dekorem, pouze konzolové patky 

chybí, jsou ztvárněny jako jednoduché válcové polygonální patky zapuštěné do 

parapetu. Oblouky, kruh i záklenek východního okna jsou profilovány předloženým 

oblounem, stejným jako sloupky prutů. Kruh osového východního okna obsahuje pětilist, 

severovýchodní okno vyžlabený trojlist jen nepostřehnutelnými otvory oddělený od kruhu 

[Obr. 157] východní ze severních oken čtyři malé kruhy [Obr. 156] 

Severní okno začleněné do oratoře je zdobeno jen prostým kruhem, jihovýchodní 

okno trojlistem zřetelně vepsaným do kruhu a kruh nejvýchodnějšího z jížních oken je 

opět nevyplněn, východní ze dvou zkrácených jížních oken má pětilist a západní z nich 

opět žádnou výplň. Všechny kružby byly doplněny a rekonstruovany v dobách oprav 

kostela v 90. letech 20. století. Vycházelo se ze zachovaných úlomků, náběhů a tvarů 

zasklení kružeb. 

Přístup do kostela je nyní realizován severním renesačním portálem a z budovy 

vedlejšího Oblastního muzea je možné do kostela vstoupit také vchodem v západní 

stěně transeptu (původně v 1. patře původního transeptu). Je možné tak vidět i zbytek 

původního zdiva hlavní lodi. Jížní stěna už zakryta novější renesanční zástavbou. Ze 

dvorku této zástavby je možné vidět celou tuto jížní stěnu transeptu a západní část jížní 

stěny presbytáře [Obr. 124]. 
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Šest válcových přípor polygonálního závěru je zakončeno hlavicemi s kvalitním 

rostlinným dekorem. Kalichovité hlavice jsou mírně kónického tvaru a začínají zhruba ve 

dvou třetinách výšky oken. Na přípory jsou nasazeny římsou profilovanou oblounkem a 

výžlabkem a v horní části se zakončují stejným způsobem. Místo horního oblounu je 

polygonálni deska abaku s rovným čelem. Povrch každé z hlavic je polychromovaný 

terakotovou barvou a je pokryt pískovcovým dekorem. Západní ze dvou severních hlavic 

je zdobena dvěma horizontálními pásy javorových lístků. [Obr. 158] 

Východnější ze severních hlavic je pokryta dekorem horního pásu větších 

javorových listů a středního pásu menších javorových lístků. [Obr. 159] 

Dolní pás listů této hlavice je bohužel už zničen a lze předpokládat, že byl tvořen 

stejně jako horní pás. Severovýchodní hlavice vykazuje opět podobné pásy javorových 

listů, též s dolním pásem nezachovaným [Obr. 160]. Jihovýchodní hlavice, mnohem lépe 

zachovaná, je pokryta dvěma řadami stejně velikých listů nepříliš jasného rostlinného 

druhu, zřejmě dubu nebo vinné révy.35 [Obr. 161] 

Východní ze dvou jižních hlavic pak zdobí postavy dvou lvů [Obr. 162]. Lvi jsou 

proti sobě a jsou vidět jejich napřažené tlapky, které zřejmě naznačují, že spolu bojují. 

Poslední západní z jižních hlavic má zachovaný a kvalitně provedený dekor dvou pásů 

dubových listů [Obr. 163]. V severní a jižní stěně presbytáře nedosedá klenba na přípory 

s hlavicemi, jako je tomu v případě závěru, ale pouze na jehlancové konzoly. V severní 

a jižní stěně je po dvou celých konzolách a jedné polovični (v napojení žeber do západní 

stěny) [Obr. 164] 

Konzoly jsou rozdělené na tři části, pomyslně odpovídající výběhům žeber. Do 

okna severní zdi presbytáře byla v 16. století vybudována oratoř, takzvaná Oratoř 

slečny, symbolicky podepřená krakorcovým obloukem [Obr. 175]. Pod oratoří je fragment 

renesanční nástěnné malby [Obr. 165]. Zachovaná je levá část výjevu. Do prostoru 

renesančního rámu jsou vsazeny čtyři klečící postavy, donátoři v rytířských zbrojích a 

výjevu asistují dva andělé s trubkou, nad rámem je namalován erb Bohuslava Felixe 

Hasištejnského z Lobkovic, což nám naznačuje, že klečící postavy jsou jistě z okruhu 

jeho rodiny a modlí se nejspíše k nezachovanému Kristu či Panně Marii, jak to bylo v 

renesančních donátorských obrazech obvyklé.36 

Západní stěna presbytáře [Obr. 166] je od země je proražená mírně lomeným 

vítězným obloukem zakončeným ve stejné výši jako klenba středního pole transeptu. Od 
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severní a jižní stěny presbytáře je vítězný oblouk na každé straně odsazen zhruba o dva 

metry. Nad obloukem následují částečně zazděná, částečně nezazděná malá čtvercová 

či obdélná okénka, pořízená v renesančním období. Mezi vrcholem oblouku a těmito 

okénky je namalováno pět šlechtických erbů z 16. stolet [Obr. 167]. Jedná se o erby 

Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, jeho chotí a členů jeho rodiny (z jihu k severu to 

jsou erby s názvy ANHALT, PLAWEN, HASSENSTEIN, VITZTHVM, KOLOWRAT). 

Na hlavice přípor a jehlancové konzoly již dosedají žebra klenby. Žebra z hlavic a 

konzol organicky nevyrůstají, ale jsou na ně nasazena a svou velikostí přečnívají přes 

čela hlavic i konzol. Zřejmě došlo ke změně v plánech zaklenutí.[Obr. 158] 

Presbytář vrcholí ve své klenbě [Obr. 168] a klenební žebra křížových polí, 

paprsčitého závěru i dělící žebra jsou úzkého hruškového profilu, ve všech případech 

stejného. [Obr. 169] 

Shodný profil, pouze o 45 stupňů vytočený od osy stěn, mají i přízední žebra. Z 

hlavíc připor závěru vyrůstá vždy po jednom žebru, které se po stranách prolíná se 

ztrácejícím se přízedním žebrem. [Obr. 170] 

Z hlavice severní, jižní a ze všech jehlancových konzol pak vyrůstají žebra tři, 

stoupají nejdříve rovnoběžně a neodděleně do značné výšky a teprve zhruba v úrovni 

kružbových kruhů oken se rozcházejí a vybíhají do jednotlivých klenebních křížových 

polí [Obr. 151]. I zde se přízední žebra prolínají s klenebními žebry stejným způsobem 

jako u paprsčitého závěru. Toto prolínání je jasným ukazatelem, že zaklenutí závěru i 

obdélného prostoru presbytáře muselo proběhnout ve stejné časové fázi, 

nejpravděpodobněji v pozdním 13. století. 

Paprsčitá klenba závěru i žebra tří křížových klenebních polí se sbíhají do 

kruhových terčových svorníků. Svorník klenby závěru je větší a je pokryt rostlinným 

dekorem čtyř soustředně umístěných javorových listů. Okraje svorníku lemuje pás 

javorových listů (vybíhají ze společné větvičky). [Obr. 139] 

Podobným soustředným způsobem jsou koncipovány i listy dalších svorníků, 

nejvýchodnější z nich má javorové listy [Obr. 171] a střední je ozdoben hvězdicí 

dubových listů [Obr. 172] a nejzápadnější dvěma kruhovými pásy listů nejspíše vinné révy 

[Obr. 173]. 

 Všechny svorníky jsou kvalitní a jsou tesány prolamovanou technikou. Jejich 

povrch je polychromován terakotovou barvou a lístky jsou z neomítnutého pískovce. 

Kápě klenby křížových polí jsou velmi ostře lomená a vybíhají do značné výšky. Kápě 

klenby jsou omítnutá a žebra nesou zbytky barevné polychromie. 
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Prostor příčné lodi je proti presbytáři výrazně nižší a masivnější. Východní stěny 

severního i jižního pole transeptu jsou proraženy mírně lomenymi úzkymi gotickými okny 

se šikmou hladkou pískovcovou špaletou. [Obr. 174]  

Přistavením širšího presbytáře došlo z vnější strany k jejich zazdění a přestaly tak 

plnit svou funkci. V severní stěně severního pole transeptu je dodatečný, po roce 1790 

probouraný vstup s obloukovým záklenkem. Na protilehlé jižní straně transeptu je 

renesanční, dnes nefunkční vstup a je na vnější straně datován rokem 1575. Nad 

oběma těmito vstupy je lomené okno, stejné velikosti a profilace jako zazděná okna ve 

východních stěnách. Nad tímto oknem je v jižní stěně ještě proražen dodatečný kruhový 

otvor, pocházející pravděpodobně z 16. století.37  

Západní zdi jsou v obou případech severního a jižního pole nečleněné. Východní 

stěna středního pole je otevřena v podobě vítězného oblouku, západní stěna byla 

vložena dodatečně v pozdně gotické úpravě původní kostelní lodi a věže v zámecké 

sídlo. Do této stěny byla v renesanci vybudována panská oratoř. Stěna oratoře je dole 

profilována postranními krakorci mezi nimiž je oblouk. Po stranách oratoře jsou dvě 

čtvercová okénka s kovanými dvířky. Úroveň podlahy oratoře uvnitř odpovídá úrovni 

podlahy prvního patra, vzniklého v renesanci v prostoru původní lodi. Oratoř byla 

vyzdobena mezi lety 1583 - 1588, o čemž nás informují namalované erby.  

Klenby všech tří polí dosedají na kuželové konzoly, křížová pole jsou od sebe 

oddělena mohutnými klenebními pasy, dosedajícími na profilované římsičky [Obr. 176].  

Klenební pasy oddělují i střední pole od vítězného oblouku a západní stěny 

(původně zde oddělovaly prostor příčné lodi od hlavní lodi kostela). Široké pasy mají v 

podstatě podobu mohutné desky, po straně profilované širokými oblouny, oddělené 

zářezy od ploché střední části. Kuželovité jehlancové hlavice jsou všechny podobného 

tvaru a působí velmi masivně. Žebra z nich vyrůstají vždy ze dvou vedle sebe 

umístěných obloučkovych náběžních štítků. 

Samotná diagonální žebra jsou subtilnější než pasy, ale mají vlastně též podobu 

plochých pasů, jimž vejčitý profil, uprostřed s úzkým zářezem. Žebra severního pole byla 

v renesanci snesena, konzoly byly však ponechány a jsou stejné jako konzoly jižního 

pole. Dělící žebro mezi tímto polem a střednim polem je nepůvodní. Křížová pole jsou 

bez svorníků. Ojedinělým výzdobným prvkem který poukazuje na předchozí románské 

umění je nárožní drápek umístěný v pravoúhlém zářezu severozápadního pilíře 

středního pole. [Obr. 177] 

                                            
37

  GUBÍKOVÁ 2007, 18 



Strana 22 z 84 

Všechny stěny transeptu jsou omítnuty. Bez omítek jsou ponechány pilíře 

středního pole a všechny kamenické detaily (konzoly, pasy, žebra, ostění oken). Tyto 

jsou vyskládány z výrazně oranžového pískovce. 

Pozoruhodná je jihovýchodní konzolka středního pole. Její plochá čelní část 

оzdobena lineárním rostlinným dekorem, není však možné zjistit, zdali jde o dekor 

původní raně gotický, či o pozdější zásah. [Obr. 178] 

Z interiéru původní lodi se mnoho nezachovalo. Nejcennějším jsou náběhy 

masivního polygonálního klenebního pasu, který možná odděloval prostor lodi od stěn 

věže [Obr. 179]. Tyto polygonální oblouky jsou mohutné a nasedají na pilíře zdobené 

nárožními drápky, jako na severozápadním pilíři střední lodi transeptu.  

Úroveň obvodového zdiva se končí zhruba 1,5 metru nad úrovní kápí klenby, lze 

tedy bezprostředně pozorovat neobvyklou sílu zdiva, dosahující především v části 

východního polygonálního závěru až téměř 3 metrů. 

Krov je hambálkový o třech a dvou úrovních hambalků s vysokým středním 

sloupem a s dvěma úrovněmi ležatých stolic s typickou distancí mezi rozpěrami a 

hambalky, přes kterou procházejí pásky. Krov pochází zřejmě z 1. poloviny 17. století.38 

Převážná část celého kostela (polygonální závěr, východní části severní a jižní 

stěny presbytáře a ostění všech oken presbytáře) jsou vyskládány z pečlivě 

opracovaného černovického pískovce. Zjištění černovického lomu umožnily jak zmínky 

ve starší literatuře, tak průzkumy podniknuté v rámci rekonstrukce kostela v 90. letech 

20. století. 39 

Pískovec použitý v presbytáři má mírně naoranžovělou barvu. Vítězný oblouk a 

doplňky transeptu jsou též z pískovce, který má ještě mnohem výrazněji oranžovou 

barvu, což je jeden z hlavních charakterů a zvláštností této části kostela. Západní úseky 

severní a jižní stěny presbytáře a zdivo transeptu jsou vyskládány z tmavého lomového 

kamene, úlomků ruly a pískovcových zlomků. 

Podlaha presbytáře byla opravena roku 2000 nahrazením novodobou dlažbou.  
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3.6  Historický vývoj a stylová srovnání 

 Do roku 1531 byl farní kostel sv. Kateřiny obklopen hřbitovem. Ten byl však po 

roce 1531 nahrazen novým hřbitovem a vznikla tak Hřbitovní ulice.40 Během vlastnictví 

arcivévody Ferdinanda Habsburského do roku 1571, Bohuslava Felixe Hasištejnského z 

Lobkovic do roku 1583, jeho syna Bohuslava Joachima do roku 1588 a Jiřího Popela z 

Lobkovic do roku 1594 došlo k renesanční přestavbě dříve gotického zámku. Z této 

přestavby se zachovala oratoř na severní stěně presbytáře a Lobkovická krypta v 

západní zdi středního pole.41 

Roku 1594 císař Rudolf II. Jiřího popela uvěznil a jeho majetek převedl na 

královskou moc.42 Roku 1598 došlo ke vzniku samosprávy města. Samospráva město 

od královských úředníků roku 1605 odkoupila a to se tak stalo svobodným královským 

městem. 

Samospráva do roku 1627 zrekonstruovala poničený zámek na radnici. Správu 

kostela Samospráva svěřila Jezuitům, kteří kostel dále jako radniční kapli spravovali až 

do zrušení jejich řádu během Josefínských reforem roku 1773. Když došlo roku 1687 k 

dalšímu požáru, Jezuité opravili střechu a krov.43  

Díky Josefínským reformám byl v roce 1773 kostel odsvěcen a roku 1790 prodán 

radnímu Klingerovi. Díky radnímu Klingerovi zůstal zámek dál k dispozici pro potřeby 

města. Později byl též využíván jako sýpka a vozovna. Na severní a východní straně 

presbytáře byly v této době vybourány dva vjezdy, původní interiér byl rozprodán a 

kostel až do 30. let 20. století chátral.15 Roku 1841 byly brány a hradby v důsledku 

rozšiřování města definitivně strženy. 

Co se týče celkového pojetí prostoru chomutovského presbytaře, v literatuře je 

souhlasně uznávána jednoznačná inspirace gotickými stavbami 3. čtvrtiny 13. století v 

durynsko-saské oblasti, která Chomutovi nebyla zeměpisně ani kulturně vzálená. Tyto 

stavby byly zase inspirovány přímo severofrancouzským uměním klasické gotiky, jenž si 

transformovaly podle svého středoevropského cítění. Jedná se například o západní chór 

Kostela sv. Petra a Pavla v Naumburgu či presbytář Dómu v Míšni. Z českých staveb je 
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nejčastěji jako předstupeň chomutovského chrámu uváděn kostel sv. Salvátora v 

anežském klášteře v Praze. Celkové pojetí vysokého chóru s protáhlými dvoudílnými 

okny velmi podobné chomutovskému chóru pak nalézáme v například v kostele sv. 

Mikuláše v Chebu. Tato stavba je chomutovskému kostelu blízká i z důvodu stejného 

stavebníka - řádu německých rytířů, kteří chebský kostel obdrželi darem v roce 1258. 

Nejednou tak byla v literatuře vyslovena domněnka, že stavební huť kostela svaté 

Kateřiny mohla být tou samou stavební hutí, která stavěla pro německé rytíře v Chebu. 

Celkového pojetí chóru kostela minoritů v Chebu, svěceného roku 1285 je také až 

nápadně podobné.  

Dvoudílná okna jsou členěna pruty, vybíhajícími v lomené oblouky s vepsanými 

jeptiškami, na lomených obloucích sedí kruh s vepsaným obrazcem pětilistu, trojlistu či 

čtyř malých kruhů, ve třech oknech byly tvary z kruhů vybourány. V případě pětilistu a 

trojlistu jde o tvar kružeb dokonce ještě předklasický (neboli remešský a st. deniský 

stupeň), používaný v českých stavbách již od doby kolem poloviny 13. století, jak uvádí 

největší odborník v této oblasti, Václav Mencl.44  

Pro tyto předklasické kružby je typický systém podřízenosti jednotlivých tvarů - 

tedy útvar je vepsán kruhu, jeptiška je vepsána obloučku - každý tvar má své pevně 

stanovené místo, podřadné jinému, vyššímu prvku, nedochází zde k prolínání tvarů ani k 

tvarovým složitostem. Prohlédneme-li si však chomutovská okna detailněji, zjistíme, že 

obsahují některé náznaky již klasické a dokonce i poklasické. 

45Klasické tedy typické pro 50. a 60. léta 13. století, je západnější ze dvou 

zkrácených oken jižní stěny presbytáře - oblouky se končí přímo jeptiškami, na které  

dosedá kruh. Trojlist severovýchodního okna se jeví, jako by kruhu vepsán nebyl. 

Kružbová výplň čtyř malých kruhů, obsažená v severním okně presbytáře, by též 

byla možná až v klasické gotice a spíše až v pozdních 60. či  70. letech. Je tedy jasné, 

že zde došlo k použití archaického systému předklasické až klasické gotiky v době, 

která již znala kružbové tvary mnohem složitější a experimentálnější. Jak ale uvádí 

Mencl, bylo však takové archaizování v české architektuře běžné.46 
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Vertikalita oken připomíná francouzskou klasickou gotiku. Tvar jeho kružby 

východního osového okna je ještě předklasický až klasický a dále i předložené sloupky 

prutů jsou typické pro klasickou gotiku (ta ráda využívala systém plastického připojování 

a vrstvení článků a neznala ještě negativní vyhlubování hmoty). Hlavice těchto sloupků 

také odpovídají logickému systému klasické gotiky, jsou kalichovitého tvaru a jejich 

dekor je naturalistický. Není ztuhlý jak bylo běžné pro dobu od 70. let 13. století. Ovšem 

vzhledem k vyžlabení lemující předložené sloupky a konzolové patky těchto sloupků v 

interiéru okna, které jsou zdobeny negativním vyžlabením tvarů liché kružby, datuje 

Gubíková okna ke konci 13. anebo do 1. poloviny 14. století. Užití konzolek v jiném 

smyslu nežli jako nosiče klenby bylo pro klasickou gotiku zcela nemyslitelné a je tedy 

výsledkem antiklasických, expresivních a záměrně logiku porušujících snah, objevujících 

se v české architektuře od sedmdesátých let, v hojné míře pak v 80. a 90. letech 13. 

století a dále ve 14. století. 

Snad první použití konzolek jako podpěr sloupků namísto nosičů klenby je 

zjištěno na portále kaple Andělů strážných v cisterciáckém klášteře Zlatá Koruna [Obr. 

180], který je obecně kladen mezi první doklady poklasických transformací v Čechách (i 

rostlinný dekor jeho tympanonu je již jaksi ztuhlý) a je datován do první poloviny 70. let 

13. století.47 

Dosti rané jsou dále i jehlancové konzolky prutů východního okna kostela svatého 

Štěpána v Kouřimi, kladeného do doby po roce 1270 [Obr. 181].  

Dalším takovým užitím konzolek se vyznačuje portál ve východním křídle ambitu 

kláštera v Oseku, jehož vznik lze podle profesora Kuthana položit nejdříve do druhé 

poloviny 70. let 13. století. [Obr. 182]. 

Ve východním rameni křížové chodby v Oseku je jedno okno, jehož kružbový 

obrazec je zcela totožný s obrazcem chomutovského východního okna a dokonce se 

zde objevují i malé hlavice sloupků předložených prutům, s rostlinným dekorem. Též i 

samotné pruty s předloženými sloupky jsou stejně profilovány jako pruty chomutovského 

východního okna (vyžlabení po stranách sloupku). Osecké okno je kladeno do stejné 

časové fáze jako zmíněný portál ve stejném křídle ambitu.  
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Když si prohlížíme až zarážející podobnost prvků portálu a okna východního 

ambitu oseckého kláštera s východním chomutovským oknem, chtělo by se téměř říci, 

že v Chomutově asi pracovala huť, činná v Oseku.48 

Již při prvním pohledu je však patrné, že osecké okno je vypracováno jaksi 

nedbale, profily jsou kostrbaté, nejsou hladké a pečlivě dotažené. To silně kontrastuje s 

dokonale a pečlivě tesaným východním oknem chomutovského kostela. Rostlinný dekor 

hlavic oseckého okna je ale více ztuhlý než v Chomutově a hlavice prutů oseckého 

portálu jsou mnohem více protažené do výšky. Zdá se tedy, jako by byly tyto osecké 

články vývojově mladší. Osecká a chomutovská příbuznost v těchto článcích je 

evidentní; bylo-li by chomutovské okno starší, měli bychom tady co do činění se zcela 

opačným vývojovým proudem, než jak se doposud předpokládalo, tedy že by tato část 

oseckého kláštera byla ovlivněna chomutovským kostelem a ne naopak. Často je v 

literatuře také uváděna příbuznost chomutovského východního okna s východním 

oknem svatoštěpánského kostela v Kouřimi [obr. 181]. Jak dále uvidíme, má 

chomutovský kostel s touto stavbou společné i podobné cítění rostlinného dekoru. 

 Stejně jako v Chomutově je kouřimské východní okno bohatěji profilováno než 

ostatní okna a tvar kružby je také téměř totožný. Dokonce je zde vidět i užití hlavic a 

konzolových patek sloupků, předložených prutům. Do doby po roce 1270 je kouřimský 

presbytář datován poměrně spolehlivě,49 lze tedy předpokládat, že se stavitelé 

chomutovského chrámu mohli kouřimským kostelem volněji inspirovat.  

Nelze však též vyloučit, že obě stavby nalezly svou inspiraci nezávisle na sobě 

přímo v některých chrámech sasko-durynské oblasti, postavených od poloviny 13. 

století. Ostatně, jak v Kouřimi, tak v Chomutově je tato východoněmecká inspirace i v 

jiných částech své architektury patrná. 

Jedno okno, podobné chomutovskému východnímu oknu, nalézáme i v prvním 

poschodí západního průčelí královského hradu Zvíkova, kde v kruhu se nachází čtyřlist 

[obr. 183]. I zvíkovská hradní stavba, jak bude níže naznačeno, má jisté souvislosti s 

chomutovským svatokateřinským kostelem. Ovšem, zvíkovské okno je rekonstrukcí 19. 

století, přičemž nevíme přesně, jestli se tato rekonstrukce opírala o původní gotickou 

skutečnost či nikoliv. Raději nebudeme tedy obě okna nijak srovnávat a spokojíme se s 
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tím, že je-li rekonstrukce pravdivá, je okno datováno do doby 1250-60. S okny zvíkovské 

hradní kaple má chomutovské východní okno společný pouze systém předložených 

sloupků a jejich polygonální patky, vpíjející se do šikmých parapetů (vnější ostění 

chomutovského okna). Takové polygonální patky však byly v oknech této doby běžné. 

 Jaroslav Pachner v roce 1993 uvedl nález kamenické značky ve tvaru "V”, vyryté 

několikrát v okenním ostění v kostele svaté v Chomutově, ve spojitost se stejnou 

kamenickou značkou, nalezenou v přízemí severního křídla arkádového ochozu, v 

západní části ochozu a v průjezdu do západního křídla arkádového dvora hradu 

Zvíkova.50 Uvažoval tak o možnosti stejné huti. Vzhledem k tomu, že v obou stavbách 

nenalézáme žádné podobné prvky kromě, v této době běžného kružbového vzorce 

zmíněného okna západního průčelí hradního paláce, kde se navíc tato značka vůbec 

nevyskytuje, nelze dle R. Gubíkové51 uvažovat. Navíc podle ní ty části, na kterých je 

zvíkovská značka vyrytá, nejsou nijak umělecky důležité, jde jen o úseky zdiva či ostění. 

Příchod jednoho či více kameníků z huti, která byla činná v Písku i na Zvíkově do 

Chomutova, je možný, ale nemůžeme přemýšlet o celé huti, protože by se to jistě 

projevilo ve stejném tvarosloví obou staveb. Jak už dnes víme, ve středověku cestovali 

kameníci mezi stavbami zcela běžně. Celkově lze tedy odvodit, že chomutovské 

východní osové okno vzniklo nejpravděpodobněji na počátku 80. let 13. století. 

V literatuře se setkáme i se stylovým srovnáváním tvarů kružeb oken 

chomutovského kostela s kružbami oken kaple sv. Salvátora (Anežský klášter v Praze). 

Ty jsou už datovány do doby kolem 1285 [obr. 184] a také s okny presbytáře Kostela 

svatého Mikuláše v Chebu (zde pětilisty a trojlisty na dvou jeptiškách). 

Tvary kružeb obou těchto staveb jsou však pokročilejší - jeptišky nejsou vepsány 

obloukům a pětilisty či trojlisty nejsou vepsány kruhům. Celkové pojetí prostoru a jeho 

členění ve všech třech stavbách však je velmi podobného ražení. Ve všech případech tu 

evidentně jde o přímé ovlivnění vyspělou středoevropskou architekturou, přejímající 

odlehčené zásady francouzského gotického stavitelství. 

Zůstaneme-li ještě u oken, nalézáme další pozoruhodnou pokročilost v porovnání 

s archaickými tvary jejich kružeb a to v profilaci prutů, oblouků, jeptišek i kruhů všech 
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ostatních oken mimo okno východní. Jejich tvary jsou tvořeny negativním vybíráním 

hmoty, výžlabky a plochý pásek do sebe plynule vplouvají. To je typickým znakem 

architektonického tvarosloví poklasické gotiky od pokročilých 70. a 80. let 13. století.52 

Okna presbytáře jsou jistě nejvýraznějším prvkem celého chóru. Při pohledu do 

jeho interiéru nás však též ihned zaujmou oblé válcové přípory se svými hlavicemi. Jak 

přípory, které jsou oproti masívní hmotě zdiva a ostění oken velmi úzké, tak i jejich 

hlavice spolu s okny podporují vertikální hmot presbytáře. Hlavice ještě vycházejí z 

kalichovitého tvaru, ale jsou již velmi mírně kónické a spíše úzké a protáhlé. Při pohledu 

z dálky téměř nepřesahují tloušťku přípor, neoddělují je od klenby tak výrazně jak tomu v 

pojetí klasické gotiky. Již z tohoto tvaru je tedy patrné, že jde o počátky české 

poklasické gotiky. Rostlinný dekor o tom vypovídá také ještě výrazněji. Ten vychází sice 

z přírodních předloh (typické pro 50. a 60. Léta), ale můžeme rozeznat jednotlivé druhy 

použitých listů, ale jejich formální zpracování je již jasně poklasické a musí být zařazeno 

nejdříve až do 70. let. Nejsou pojaty životně a šťavnatě, působí kovově ztuhlým a 

ustrnulým dojmem.53 

Poklasické na hlavicích je i to, že listy nepokrývají celou hlavici, vznikají mezi nimi 

malé prostory, které odhalují samotný hladký povrch hlavice. Horní krycí abakus s 

polygonálním čelem není tak výrazně artikulován, nevyčnívá z hmoty hlavice a 

nepřerušuje tendence k pozvolnému plynulému vertikálnímu pohybu směrem od země 

ke klenbě, což je obecná tendence, kterou česká gotická architektura pozvolna od konce 

13. století spěla k vypjaté vertikalitě a dojmu ničím nerušeného, plynulého průběhu tvarů 

směrem vzhůru.54 

Chceme-li v českých stavbách naleznout hlavice podobného typu, jako jsou 

hlavice Svato Kateřinského kostela, musíme se nejdříve opět vrátit do oseckého 

kláštera. V jihozápadním koutě křížové klenby vidíme ojedinělou válcovou příporu, 

zakončenou hlavicí, která svým protáhlým mírně kalichovitým tvarem, ztuhlým 

rostlinným dekorem umístěným ve dvou řadách nad sebou, volnými prostory mezi těmito 

listy a jen lehce přečnívajícím abakem téměř okamžitě připomene chomutovské hlavice 

[obr. 185]. Zas a znovu se nám vnucuje představa o společné huti této fáze stavby 
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oseckého kláštera s chomutovským presbytářem, nebo alespoň silné vzájemné 

ovlivňování dvou rozdílných hutí. Soudí se, že jižní křídlo oseckého kláštera vznikalo po 

dokončení východního (v němž jsou výše zmiňovaný portál a okno s kružbou), dá se 

tedy odvodit, že tato přípora s hlavicí vznikla na konci 70., či na počátku 80. let 13. 

století. Podobně ztuhlé listy rostlinného dekoru hlavic spatřujeme v řadě českých staveb 

- např středový svazkový kapitulní síně cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě [obr. 

186], portál kaple Andělů strážných v cisterciáckém klášteře Zlatá Koruna [obr. 188], 

některé pokročilejší hlavice sloupků svazkových pilířů hlavní lodi kostela sv. Bartoloměje 

v Kolíně, hlavice svazkového středového pilíře krypty svatoštěpánského kostela v 

Kouřimi [obr. 187], některé hlavice v kostele sv. Salvátora v areálu Anežského kláštera v 

Praze (z doby kolem roku 1285) či útlé hlavice jižního portálu a ztuhlost rostlinného 

dekoru některých hlavic hlavní lodi Staronové synagogy v Praze. [obr. 188] 

Dalším umělecky velmi cenným prvkem presbytáře, je kružbové sedile v 

jihovýchodní stěně polygonálního závěru. [obr. 148]. Ostění je členěno pravoúhlými 

ústupky (směrem dovnitř). Na první pohled zde tedy ještě nevidíme poklasické tendence 

vyhlubování hmoty a scelování profilů ostění. Pravoúhlý ústupek v líci stěny byl 

způsoben existencí dvířek tohoto sedile, nemůžeme ho tedy považovat za znak 

klasického gotického cítění. Svým tvarem a záklenkem s vepsaným trojlistem je toto 

sedile podobné portálu hradního paláce v Strakonicích. To je datováno kolem roku 

1270. Je však o něco protáhlejší. 

Svorníky jsou tesané částečně prolamovanou technikou. Povrch svorníků 

pokrývají listy javoru, dubu a jiných rostlinných druhů. Stejně jako v případě lístků hlavic 

vidíme již schematizování a abstrahování. Dochází k tuhnutí listů a ponechané prostory 

mezi nimi odhalují samotný povrch svorníků. Shodný s hlavicemi je i terakotově 

polychromovaný povrch svorníků a v pískovcové barvě ponechané lístky. Zdá se tedy, 

že svorníky byly vytesány spolu s hlavicemi a připraveny čekajíce na své osazení. 

Gubíková se tak domnívá, že k samotnému zaklenutí presbytáře muselo dojít o něco 

později.55 

Rotující způsob rostlinného dekoru vidí Gubíková ve své publikaci jako odvozený 

od podobných svorníků vytvořených již v době klasické gotiky s naturalistickým listovím, 

                                            
55

  Gubíková 2007, 36 



Strana 30 z 84 

jako jsou například svorníky z kláštera Hradiště nad Jizerou, datované do 60. let či již 

mírně poklasický svorník z někdejší hradní kaple hradu Buchlova z doby kolem roku 

1270. Nacházíme blízké pojetí dekoru chomutovských klenebních svorníků v Oseku. V 

prostoru při severním boku kapitulní síně, přístupném z východního ramene křížové 

chodby, se na vrcholu vznešeně nese mimořádně kvalitní, hluboce prolamovanou 

technikou tesaný svorník zdobený květy a listy růže, vyrůstajícími ze středové do kruhu 

stočené větvičky směrem k okrajům svorníku i do jeho středu [obr. 189]. Stejným 

způsobem vidíme lístky na svornících v Chomutově. Časově je tento malý osecký 

prostor, sklenutý jedním polem křížové klenby, kladen do poslední čtvrtiny 13. století. 

Stylově však osecký svorník s chomutovskými srovnání příliš nesnese, lístky v 

Chomutově jsou mnohem více ztuhlé a prolamovaná technika ne tak výrazná. Kruhové 

svorníky severního ramene křížové chodby v Oseku jsou též podobného poklasického 

cítění. 

V severní a jižní stěně chóru nedosedá klenba na přípory s hlavicemi, jak je tomu 

u polygonálního závěru, ale na jehlancové konzoly [obr. 164]. Ty jsou vějířovitě rozeklané 

ve směru z nich vybíhajících žeber. Takovéto konzoly jsou v české architektuře snad 

jako první známy z tribuny hradní kaple na Bezdězu, která je datovaná do druhé 

poloviny 70. či 1. poloviny 80. let 13. století. Tvary jednotlivých částí bezdězských konzol 

však zaoblené, takže se k chomutovským blíží jen svým rozekláním.  

Již ostřeji pojaté rozeklané vějířovité konzoly nesou klenbu kapitulní síně 

cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna, která je kladena až do pozdního 13 století. [obr. 

190][obr. 191]  

Pro nejbližší paralelu chomutovských vějířových konzol je nutné opět zajít do 

oseckého kláštera. Do severního křídla křížového chodby zde byly osazeny ostře 

zalamované trojdílné jehlancové konzoly, profilované nahoře ostrými zářezy a oblouny 

na znamení abaku a římsy [obr. 192]. 

Na první pohled jsou tyto konzoly skoro shodné s chomutovskými, především 

profilace abaku a římsy je velmi blízká. Vůči oseckým konzolám se chomutovské útvary 

zdají být starší, jelikož severní křídlo oseckého ambitu a není možno dle některých 

indicií klást hlouběji než do přelomu 13. a 14. století.56 
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Na základě těchto faktů uznal profesor Kuthan chomutovské ostře zalamované 

vějířovité konzoly jako nejspíše nejstarší v Čechách57 

Jak k výrazně poklasickému pojetí těchto konzol profesor Kuthan dále dodává 

”jednotlivá hmota kdysi monolitického článku tak byla rozložena a navíc odlehčena. 

Téměř zmizela krycí deska, vyznačená pouhým zářezem. Článek tu tedy vznikal 

ubíráním hmoty tvrdými zářezy...je zde příznačné střetání ploch v ostrých hranách, 

zvýrazňujících rozdíly a přechody mezi světlem a stinem.58 

Na základě předchozího rozboru je dle R. Gubíkové možno souhlasit s datováním 

presbytáře profesora Kuthana do konce 70. či 80. let 13. století.59 

Zcela nejmladší z celého prostoru chomutovského chóru je však klenba. Je 

sestavená z žeber hruškového profilu, zcela běžně užívaného v 2. polovině 13. století. 

[obr. 169]  

Porovnáme-li však jejich přesný profil se všemi zářezy, oblounky a výžlabky s 

profilem žeber užitých v malém prostoru v severním boku východního křídla a v klenbě 

severního křídla křížové chodby v Oseku, nezbude nám než konstatovat další, a v tomto 

případě zcela přesnou shodu prvků těchto dvou severočeských staveb. Otázka možnosti 

společné huti této fáze stavby oseckého kláštera a chomutovského presbytáře, nebo 

alespoň jejich silná vzájemná či jednosměrná inspirace, se stává opět opodstatněnou. 

Nicméně náběhy tří rozbíhajících se žeber, vyrůstajících z konzol, jsou v Oseku a 

Chomutově poměrně odlišné. Pro nedostatek přímých důkazů prozatím ponecháme tuto 

otázku pouze otevřenou. Jak již bylo v popisu interiéru kostela uvedeno, nesedí náběhy 

kleneb s úrovní zakončení hlavic i konzol a to v případě celé klenby. Dále postavení 

opěrného pilíře na severní a jižní straně presbytáře neodpovídá náběhům žeber v 

interiéru. Odborníci se shodují na tom, že to značí změny klenebních plánů. Vzhledem k 

tomu, že obvodové zdivo muselo logicky vzniknout dříve než klenba, značí nejspíše 

postavení těchto opěrných pilířů původně zamýšlený plán zaklenutí obdélného prostoru 

presbytáře dvěma širokými poli křížové klenby, případně zaklenutí celého prostoru 

šestidílnou klenbou. Po dostavbě obvodových stěn ale zřejmě došlo k přestávce a k 

zaklenutí se přikročilo později, kdy už stylové cítění směřovalo k větší expresivitě, 
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vyznačující se užšími klenebními poli. Co se týče přečnívání žeber z profilu hlavic a 

konzol, domnívají se někteří badatelé, že to značí fakt, že hruškovcová žebra byla 

předtesána a použita později, tedy poté, co došlo ke změně plánu. Situace by byla 

značně usnadněná, kdyby společným výběhům žeber tří obdélných polí odpovídala 

šířka vějířových konzol. Pak by bylo jasné, že k původnímu plánu zaklenutí patří přípory 

s hlavicemi v samotném závěru, z nichž měla normálně vybíhat paprsčitá klenba a 

zbytek chóru se doklenul na vějířovité konzoly, které se dají ostatně datovat spíše až do 

pokročilých 80. let 13. století.60 

Náběhy žeber však přečnívají i přes tyto konzoly. Variantě o předtesání žeber 

příliš neodpovídá velmi pokročilé tvarosloví jejich výběhů - přístěnná žebra se tu umně 

prolínají s diagonálními, čela žeber vybíhající z konzol jsou srovnána v jedné rovině a ne 

do oblouku, pole jsou dosti úzká a kleneb ostře zalomené. To vše jsou prvky pro 70. léta 

ještě zcela nemyslitelné, pro 80. léta ojedinělé a bez obav možné až pro 90. léta. Jak 

bychom tedy vysvětlili jejich předtesání v době zakončení staveb obvodových zdí, které 

je nutné klást do konce 70. či počátku 80. let? Nabízí se zde jisté řešení Předtesány 

mohly být úseky hruškových žeber a to klidně již v 70. letech, neboť jejich tvar by byl pro 

tuto dobu odpovídající. Co se však v plánu zaklenutí změnilo, mohl být systém výběhů 

žeber, která musela být koncipována tak, aby se shodovala s profilem připravených 

žeber, čímž se mohlo stát, že na samých koncích vyšly tyto výběhy o něco širší než 

hlavice a konzoly, které už však stavitelé nechtěli měnit. Tuto možnost uvádí R. 

Gubíková61 jako nejpravděpodobnější a to především na základě velmi pokročilého 

prvku prolínání povrchu přístěnných a diagonálních žeber, hojně používaného teprve až 

v 1. polovině 14. století. Expresivní cítění, reprezentované zde nezvykle úzkými 

klenebními poli a silně ostrým zalomením klenebních kápí, je též, jak vyplývá z 

porovnání s ostatními stavbami, myslitelné spíše až pro pozdní 80. či 90. léta 13. století. 

Podobně cítěná je například klenba bývalého refektáře kláštera v Oseku, tvořená pěti 

velmi úzkými poli s ostrými kápěmi. Profesor Kuthan uvažuje tyto expresivní tendence 

pro dvě poslední desetiletí 13. století.62 Zdá se tedy, že klenba nakonec vyrostla až v 

pozdních 80. či 90. letech 13. století.63  
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3.7  Stavební vývoj 

Hned u samotných počátků stavby kostela se nacházíme v nejrozporuplnějším 

bodě, který dodnes nebyl zcela jasně a nezvratně zodpovězen, a to především v 

důsledku nedostatečného archivního materiálu. 

Je jasné, že příčná loď se svými mohutnými prvky a nezachovaná hlavni loď se 

západní věží, jsou nejstaršími částmi celé stavby. Již tak jasné však není, vznikla-li tato 

původní raně gotická stavba ještě před předáním města řádu německých rytířů v roce 

1252, nebo jeli již výsledkem jeho stavebního podnikání.  

Pro oba názory můžeme najít pro i proti. Stylový rozbor použitých prvků transeptu 

nás informuje o tom, že jde o velmi rané přijímání gotických zásad, ve svém základě je 

ale stavba pojata ještě románským přístupem, charakteristickým zde masivností prvků a 

celkovým působením této architektury směrem dolů, k zemi.  

Zřejmě v sedmdesátých až osmdesátých letech 13. století řád postavil nový 

vysoký presbytář, který se dodnes zachoval téměř nezměněný. Archeologický průzkum, 

podniknutý v 90. letech 20. st. v interiéru kostela, prokázal existenci dřívějšího užšího 

presbytáře, jehož vnější líc zdiva odpovídal vnitřnímu líci zdiva presbytáře dnešního. 

Pachner se tak domnívá, že nový presbytář vznikal obestavováním staršího a po 

dokončení obvodových stěn došlo k odbourání zdiva staršího presbytáře, který měl 

nejspíše pravoúhlý závěr.64 

Evidentně nejmladší částí presbytáře je jeho klenba, položená nejspíše až v 

pozdních osmdesátých nebo devadesátých letech 13. století. Po získání města králem 

Václavem IV. v roce 1411 byl transept postupně zredukován na jediný doklad nejstarší 

části kostela pohlcením zdiva hlavní lodí a západní věže do hmoty vznikajícího pozdně 

gotického zámku.65 

Z dob Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkowicze (zemřel roku 1583) 

pochází rodová krypta pod presbytářem (dnes nepřístupná a zakrytá fošnami podlahy), 

takzvaná Oratoř slečny vybudovaná do severního okna presbytáře a také fragmenty 

nástěnných maleb na severní stěně presbytáře, kde vidíme Bohuslava Felixe s rodinou. 
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Erbovní výzdoba Bohuslava Felixe z Lobkowicze byla v interiéru kostela dále uplatněna 

v horni části západní stěny presbytáře nad vítězným obloukem. 

Za jeho syna a následovníka, Bohuslava Joachima (v držení Chomutova od roku 

1583 až do roku 1588) byla postavena renesanční panská oratoř do západní stěny 

středního pole příčné lodi, což nám dokazují erby na ní vymalované. Vidíme zde erb 

Bohuslava Joachima a jeho choti Anny z Rödernu. 

Až na některé drobné a nevýznamné úpravy již kostel nebyl od těchto dob 

přestavován. V Čechách 17. a 18. století tak oblíbené barokizace středověkých chrámů 

do prostoru chomutovského gotického kostela nepronikly, jistě i díky jeho mimořádné 

umělecké kvalitě, ale především, jak vyplývá z archivních zpráv, díky lakotě tehdejších 

radních. 

Po zrušení kostela v 70. letech 18. století došlo sice k jeho pomalé částečné 

devastaci, naštěstí však jeho nejvýznamnější prvky zůstaly zachovány a ani nadšené 

novogotické a puristické úsilí 19. století do kostela svaté Kateřiny nedorazilo. 

Po roce 1790 byl vybudován dodatečný neorenesanční vstup do severní zdi 

příčné lodi a díky transformaci presbytáře na sklad a sýpku došlo k probourání dvou 

širokých vjezdů do jeho severní a východní stěny, což velmi vážně narušilo statiku 

celého chrámu. Interiér presbytáře byl přepatrován dvěma úrovněmi dřevěných podlah. 

Degradace kostela trvala až do 90. let 20. století. Ve třicátých letech byly pouze 

zajištěny ty nejvíce ohrožené kusy zdiva s trhlinami a chybějící kusy zdiva, žeber či 

přípor byly nahrazeny velmi nevkusně vyhlížejícími železobetonovými plombami. 

Až na konci 20. století se stavba konečně dočkala své důstojné opravy, 

rekonstrukce, průzkumu a restaurace. Železobetonové díly byly odstraněny a všechny 

chybějící články byly nahrazeny božanovickým pískovcem, vybraným pro jeho 

barevnost, nejvíce se blížící barevnosti původního černovického pískovce. Pouze ty 

nejhodnotnější a nejjemnější kamenické detaily, jako dekor hlavic či konzol, nebyly 

doplňovány.  

Restaurátoři odkryli na většině míst původní polychromii žeber, hlavic a svorníků 

a dále ji již neretušovali ani nedoplňovali, pouze zakonzervovali. Částečně byla odkryta i 

velmi živá, nejspíše pozdně gotická či renesanční rostlinná výzdoba v rozích klenebních 
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kápí presbytáře a uprostřed klenebních kápí středního a jižního pole transeptu. Ostatní 

výmalba byla též zrestaurována. 

 

3.8  Poválečné rekonstrukce 

V 80. letech byla stavba staticky zajištěna a až po roce 1990 došlo k 

plnohodnotnému stavebnímu průzkumu.66 V roce 1993 tak mohl být dokončen celkový 

projekt rekonstrukce kostela. Roku 1995 byly v interiéru provedeny i archeologické 

práce a do roku 2002 byl bývalý kostel postupnými kroky plně zrekonstruován.67 

První snahu o záchranu kostela dokládá zpráva architekta Webera z Vídně. 

Zpráva posuzuje vysokou uměleckou hodnotu kostela a analyzuje jeho současný stav.68 

Pro nedostatek financí však nebyla ani tato ani další rekonstrukce po 1. světové válce 

provedena. Po 1. světové válce zpracovávala následná zpráva rekonstrukci jako 

přeměnu na “Památník padlých”29. 

K nejnutnějším záchranným pracím došlo až roku 1937. Byla opravena střecha a 

roku 1938 byly zbourány nízké domky u východní a severní stěny kostela. Bylo 

opraveno poškození opěrných pilířů a ze železobetonu byly nahrazeny chybějící přípory, 

žebra a kápě klenby).69 

Roku 1938 zasáhl do prací SPÚ a trval na odstranění již zrealizovaných 

železobetonových dílů a jejich nahrazení pískovcovými díly stejné barvy jako mají 

zachované díly klenby. Dále SPÚ doporučil používání nastavované malty (místo malty 

cementové), ale práce byly stejně v důsledku politických změn zastaveny a v presbytáři 

si vybudovala protiletecká obrana opravnu pro sanitky.70 

 

 

 

                                            
66

  MUK/NOVOSADOVÁ 1990 (stavebně-historický průzkum) 
67

  GUBÍKOVÁ 2007, 9 
68

 Zpráva je uložena v SOA Chomutov se sídlem v Kadani. Přílohy - obrazové materiály uloženy samostatně v archivu NPÚ v Praze 

(5 kreseb,, 5 plánů a 3 fotografie). Překlad zprávy viz. MUK/NOVOSADOVÁ 1990 
69

 Gubíková 2007, 9 
70

 Gubíková 2007, 9 
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3.9  Literatura k problematice datace kostela 

Prvním výzkumem byla informace o stavbě v článku Maxmiliána Millauera z roku 

1833, pojednávajícím o řádu německých rytířů v Čechách. Millauer v něm rozebral 

jednotlivé komendy. V části pojednávající o chomutovské komendě zmiňuje i kostel sv. 

Каteřiny. Stavbu zařadil do 14. století a pozornost věnoval kryptě, která byla v jeho době 

právě otevřena.71 

Roku 1885 pojednával o historii města Chomutova i Karel Jentscher a stavbu 

zařadil oproti Millauerovi už do 13. století.72 

Na slohovou nesourodost chóru a transeptu upozornil až roku 1888 Joseph 

Neuwirth ve svých “Geschichte der christlichen Kunst in Böhmen”, kde popisuje interiér 

presbytáře. Vznik transeptu řadil Neuwirth už do doby Václava I., ale dokončení kostela 

zařadil až za Václavova následovníka. Povšiml si v osovém východním okně 

jehlancových konzol, dekoru hlavic a svorníků, kružeb a sloupků s hlavicemi.73  

Jako vysoce umělecky hodnotnou posoudil roku 1899 vídeňský architekt Weber 

celou stavbu a zdůraznil naléhavost a nutnost její opravy. Tento posudek se zachoval v 

chomutovském oblastním archivu74 a též je v plném znění a českém překladu uveden v 

rámci Stavebně historického průzkumu, zhotoveného Janem Mukem v roce 1990.75  

Jan Muk určil rostlinné druhy použité na výzdobu hlavic a ocenil jejich kvalitu. 

Poukázal na mohutnost a způsob opracování detailů příčné lodi oproti presbytáři a 

navrhl postup restaurování s prioritou na zásah opravy nejnaléhavějších nedostatků.  

Roku 1911 vyšla další práce Antona Nitscheho “Komotau unter dem Banner der 

Deutschern” (Chomutov pod korouhví řádu německých rytířů).76 Nitsche se v ní věnoval 

systému řádu německých rytířů ve středověku nejen v Chomutově, ale v celých 

Čechách. Ocenil umělecké kvality dekoru hlavic a svorníků presbytáře kostela a jako 

rok vysvěcení uvedl rok 1282. Bohužel nevíme, odkud Nitsche čerpal tento údaj a 

zda měl k dispozici nějaký archivní pramen, který se bohužel nedochoval. Nitsche 
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 Muk 1990, 8-9 
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měl vydat roku 1911 i další publikaci a to “Die Komotauer Katharinakirche”, ale tuto se 

mi nepodařilo v žádné z knihoven sehnat. 

Z další literatury mne zaujal článek Josefa Opitze z roku 192377. Opitz se 

domníval, že transept, loď a věž kostela vznikly do roku 1261, kdy odkaz Friedricha 

Načerata (darovací listina z 29. března 1252) potvrdil panovník Přemysl Otakar II. a 

teprve o 20 let později se postavil presbytář (do 1281). Zmínil mimořádnou sílu zdiva 

běžnou v ranně gotickém stavitelství a blokové cítění, kterého bylo běžné v průběhu 

celého 13. století a někde i během století čtrnáctého. Opitz též zmínil stylovou 

nesourodost transeptu a chóru. Celý článek Opitz použil v přetisku ještě jednou v roce 

1932 ve své práci “Das Komotauer Rathaus”78. 

Článek Antona Gnirse z roku 1926 rozebírá poškození a celkový stav kostela a 

závěrem vyjadřuje svůj názor o nutné rekonstrukci celé této stavby.79 

V pátém čísle časopisu “Heimatkunde des Bezirkes Komotau” z roku 1929 vyšla 

krátká stať o kostele, kde je transept datován po roce 1261 a presbytář později, do 

roku 1281.80  

V roce 1936 vyšel v časopisu “Unsere Heimat” zvláštní sešit věnovaný celý 

kostelu svaté Kateřiny.81 Vyšly zde články Hermanna Dymačka, Ernsta Storcha a Otto 

Stamma. H. Dymáček hodnotil stavbu čistě technicky, z čehož je pro mne nejzajímavější 

údaj, že kružby oken jsou vytesány z jednoho kusu kamene. E. Storch zařadil stavbu 

původního raně gotického kostela, z něhož se dodnes dochoval jen transept po roce 

1261. Domníval se, že původně existoval kostelík v místech panského dvorce Friedricha 

Načerata, neztotožňoval ho ale se stávajícím transeptem a zaniklou lodí a věží. 

Transept popsal jako přechod od románského ke gotickému umění. O. Stamm celkovým 

popisem stavby, jeho historií a okrajově i stylovým srovnáním stavby navazuje na 

Opitze. Stejně jako E. Storch souhlasí s datací transeptu až do roku 1261. 

Po druhé světové válce v roce 1948 vydal Dobroslav Líbal publikaci “Gotická 

architektura v Čechách a na Moravě”. Zmínil v ní i náš kostel. Na základě ostře 
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řezaných žeber, rychlého sledu klenebních polí, lineárního rytmu a tuhé ustrnulosti 

rostlinného dekoru hlavic či profilaci kružeb oken zařadil dílo jako charakteristické pro 

závěr 13. století. Na základě toho datuje chór  do 90. let 13. století.82 

Dalším spisem, který se mi ale bohužel nepodařilo zajistit, je pojednání o 

komendě a kostelu J. A. Schmolla z roku 1955.83  

Roku 1966 zahájil Václav Kotrba revizní průzkum stavby.84 Ve svých závěrech 

souhlasil s datací transeptu do počátku 2. poloviny až 60. let 13. století. 

Roku 1977 editoval Emanuel Poche dodnes pro všechny badatele zásadní dílo 

Československé Akademie Věd “Umělecké památky Čech”. Stavba příčné lodi, 

původní hlavní lodi a věže je zde zasazena do doby kolem roku 1260 a poprvé je 

zde poukázáno na příbuznost této části kostela s raně gotickou architekturou 

bambersko-eberašského okruhu (Pro porovnání např. štaufský kostel v Chebu) a 

příbuznost presbytáře se stavbami Durynskosaské cisterciácké architektury.85 

Roku 1984 vydal Dobroslav Líbal článek o gotické architektuře v rámci 

“Akademických dějin umění” s názvem “Dějiny českého výtvarného umění”.  

V díle 1/1 zmínil vysokou kvalitu presbytáře, který na základě toho datoval 

presbytář okolo roku 1285.86 

K hlubšímu odbornému zhodnocení došlo až v 90. létech 20. století kdy probíhaly 

nové opravy a rekonstrukce. Po roce 1989 byl zhotoven komplexní stavebně historický 

průzkum, aby mohlo dojít k rekonstrukci památky. Uměleckohistorickou a 

architektonickou část průzkumu zpracoval Ing. PhDr. Jan Muk a část historickou O. 

Novosadová.87 

V průzkumu je reflektována otázka dějin objektu a jeho stavebního vývoje a 

detailní je i popis všech částí interiéru i exteriéru kostela. Dílo mi hodně pomohlo při 
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hledání nejstarších pramenů a Jan Muk se zde věnoval i zajímavé otázce prováděcí 

stavební hutě, slohu stavby a jejímu stylovému zařazení.88 

Během rekonstrukce shrnul roku 1993 ing. arch Jaroslav Pachner (hl. arch. města 

Chomutova) všechny nové poznatky z rekonstrukce souhrnně ve svém článku ve 33. 

ročníku muzejního čtvrtletníku Příroda, památky, život. Na základě tvarosloví, zejména 

patek prutů osového východního okna a stylu pasů a konzol transeptu datoval 

presbytář do 70. let 13. stol. a klenbu do pozdních 80. let 13. století. Zmínil i 

nesrovnalosti klenebních návrhů s hlavicemi a stavební přestávce v zaklenutí.89 

Kostelu sv. Kateřiny věnoval i samostatnou kapitolu ve své knize “Česká 

architektura doby posledních Přemyslovců” z roku 1994 i profesor Jiří Kuthan. Tak jako 

Pachner zařadil tvarosloví transeptu do druhé čtvrtiny 13. století. Stavbu presbytáře 

na základě dekorativního tvarosloví naturalizující rázu, zejména jeho kovově ztuhlého a 

poklasického charakteru zařazuje až do pozdních 70 či 80. let 13. století.90  

 Roku 1996 Jaroslav Pachner vydal v chomutovském týdeníku Nástup článek, kde 

zmínil sice nalezený, ale dnes již zazděný náběh klenebního pásu v západnim štítu 

presbytáře. Z tohoto faktu vyvodil, že řád plánoval přestavbu celého kostela.91 

Po ukončení rekonstrukčních prací věnoval roku 2001 tomuto sborníku jeden 

příspěvek i vedoucí archeologického průzkumu z 90. let Jan Gaža.92 Téhož roku 

všechny předešlé informace získané z rekonstrukce zahrnul do svého “Katalogu gotické 

architektury v České republice do husitských válek” i Dobroslav Líbal. Datováním 

transeptu na období kolem roku 1260 i presbytáře do 90 let 13. století navazuje na své 

předchozí práce.93 

Slohový rozbor stavby a srovnání s dalšími příklady přinesl Jaroslav Pachner v 

roce 2002 ve svém článku o celé stavbě vydaný v “Ústeckému sborníku historickém 

vydaný roku 2003.94 V dalším článku “Komenda, zámek a radnice v Chomutově” v 

“Ústeckém sborníku historickém” vydaném v roce 2004 popisuje exteriéru i interiéru, 
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přičemž se věnuje zejména zdivu a krovům. Příklady se ale shoduje s knihou prof. Jiřího 

Kuthana z roku 1994. 

Pachnerův článek z chomutovského sborníku Comotovia z roku 2006 přinesl 

nový poznatek o podobnosti chomutovských opěrných pilířů s opěrnými pilíři presbytáře 

Frauenkirche v saské Míšni. Podobný tvar chomutovských pilířů, tedy úzký hranolový 

útvar připomínající fiálu, zasazený na vrch pilíře, nemá žádná jiná česká stavba ze 13. 

století.95 

Kniha Kateřiny Gubíkové “Kostel svaté Kateřiny v Chomutově” z roku 2007 je 

doposud poslední publikovanou prací věnující se chomutovskému kostelu sv. Kateřiny. 

Autorka je kurátorkou chomutovského muzea a měla tak možnost využít ve své práci 

všechny zdroje chomutovského muzea a unikátní byl i její přístup do některých částí 

kostela. Její publikace je tak skutečně souhrnnou a ucelenou prací o tomto kostele. 

 

3.10  Datace a stylové zařazení kostela 

Názory na dataci staršího transeptu, zaniklé hlavní lodi, presbytáře se u 

jednotlivých badatelů dosti liší. 

V první čtvrtině 13. stol. vznikaly v Čechách stavby jako cisterciácký klášter v 

Oseku (1. polovina 30. let 13. stol.) nebo benediktinský klášterní kostel sv. Prokopa v 

Třebíči (polovina 30. let až 50. léta 13. stol.) jen sporadicky a stavby byly ovlivněny 

zejména severofrancouzskou gotikou. Jak dále uvádí K. Gubíková, i když některé 

tvaroslovné prvky chomutovského kostela, jako je např. profil žeber, je podobného typu 

jako žebra křížové chodby v Tišnově, pro dataci transeptu do první čtvrtiny třináctého 

století se nelze vyslovit. Nejranější možnou dobou, kam lze vznik této části kostela 

položit, jsou třicátá léta.96  

Autorka dále uvádí jako příklady kostel a křížovou chodbu kláštera cisterciaček v 

Tišnově (20. léta až 2. čtvrtina 13. stol.), zachovanou část arkádového nádvoří hradu v 

Písku (30.-40. léta 13. stol.) a ještě pozdně románský klášter na Velehradě. Stavebníky 
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těchto budov byli především cisterciáci, kteří byli vůbec prvními nositeli gotického slohu 

do Čech.  

Pasy klenby se velmi blíží ještě pozdně románským pasům klenby tribuny kostela 

v Potvorově a stylově podobné jsou podle J. Pachnera i masivní oblé konzoly 

chomutovského kostela s konzolami pozdně románského kostela ve Vroutku.97 

Čistě románského v chomutovském transeptu nezůstalo témeř nic. Románský 

sloh nám připomíná jen masivnost použitých článků a to, že je vůči své šířce transept 

poměrně nízký.  

Klenby, náběžní štítky transeptu, zalomeni oken a houbovitě podvinuté římsy 

klenebních konzol jsou spíše typické i pro stavby ze 40. a 50. let 13. stol. a křížové 

klenby transeptu připodobňuje prof. Kuthan ve své publikaci spíše k žebrům užitým v 

Dómu v Bambergu.98 

Příčnou loď připodobnil J. Muk tvaroslovím ke kostelu sv. Michala v Eberachu a 

vyslovil se pro myšlenku, že řád začal s novostavbou celé komendy i kostela spíše po 

roce 1261.99 

Jak uvádí ve své knize K. Gubíková, profil pasů transeptu je téměř shodný s pasy 

jedné z prvních gotických staveb ve světě, dvojitého chórového ochozu katedrály v St. 

Denis, postaveného ve 40. letech 12. století.  

Profesor Kuthan klade ve své publikaci obecně vznik této části kostela do druhé 

čtvrtiny 13. století.100 

 

3.11  Verze vzniku novější a starší části kostela 

Z existujícíh publikací tak lze následně vyvodit několik verzí vzniku starší a 

novější části kostela.  

První možností, jak uvádí prof. Kuthan je, že příčná loď a nezachovaná hlavní 

loď s věží vznikly ještě před příchodem řádu nejspíše ve druhé čtvrtině 13. století a 
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dílem řádu je tak už jen presbytář, s tím, že řád zřejmě zamýšlel přestavbu celého 

kostela. Proč k této přestavbě nedošlo se však z pramenů nikde nedovídáme. 

Obecně by takovým důvodem mohl být nedostatek financí díky počínající stavbě 

vedlejšího farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Variantě o existenci starší části 

kostela před rokem 1252 by odpovídal nález zdiva staršího presbytáře a Jaroslavem 

Pachnerem uvedený poznatek z rekonstrukce o existenci připraveného a později 

zazděného náběhu klenebního pasu v západním štítu chóru.101  

To je ovšem podle mne nepravděpodobné, neboť existence kostela by se zcela 

jistě promítla v darovací listině z roku 1252. R. Gubíková ale uvádí, že sídlo Friedricha 

Načerata klidně mohlo přiléhat ke kostelu a listina jej, vzhledem ke svému účelu, vůbec 

zmiňovat tudíž nemusela.102 

Druhou možností by bylo, že když řád obdržel město Chomutov v roce 1252, 

mohl tu stát kostel ještě rozestavěný. Zde publikace R. Gubíkové rozebírá tehdy 

dobovou praxi, že kostely se stavěly především od východu, takže presbytář, jehož 

existence je archeologicky prokázána už mohl stát a společně s ním možná už i další 

části směrem k západu.  

Řád německých rytířů ta mohl po roce 1252 kostel či už jen příčnou loď a hlavní 

lod jen doklenout, či mírně přestavět a dostavět. Jejich podíl na dostavbě tak mohl být 

vlastně jakýkoli. Jistou logickou podporou pro takovouto variantu by podle autorky byla 

evidentní stylová a dosti blízká příbuznost tvarosloví příčné lodi s německými stavbami 

50. let 13. stol.103 

Dále autorka spekuluje, že k přestavbě presbytáře v 70. či 80. letech mohl pak 

řád německých rytířů přistoupit například z důvodu potřeby mnohem odolnějšího a 

mohutnějšího zdiva, které by čelilo válečným útokům. Dalším důvodem mohla být podle 

autorky i snaha o reprezentaci své rostoucí moci skrze nejmodernější architekturu. 

Třetí variantou je podle Gubíkové, že starší partie kostela jsou až výsledkem 

stavební aktivity řádu po jeho příchodu do Chomutova v roce 1252, případně až po 

                                            
101

  J. Pachner: Chomutova se bude moci pyšnit jednou z nejstarších církevních staveb v Čechách - kostelem sv. Kateřiny. In: 

Nástup, 10.10.1966, č. 41, 5. ročník. 3 
102

  Gubíková 2007, 29 
103

  Gubíková 2007, 31 
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schválení tohoto daru králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1261. K tomu se přiklání i 

většina autorů do 90. let 20. století, např. Líbal, Kotrba, Štorch, Poche a Muk. 

Této variantě by opravdu i napovídalo i to, že použití těchto raně gotických prvků, 

by bylo ve čtyřicátých letech u celkem nevyznamného městského kostela velmi 

neobvyklé. Odkaz na datum 1261 je v rámci myšlenek většiny badatelů velmi častý.  

Užití nejtěžších a nejmasivnějších architektonických prvků příčné lodi v 50 či na 

počátku 60. let 13. století (těžce a jednoduše profilovaná žebra, klenební pasy a 

zachované náběhy polygonálního oblouku v prostoru původní hlavní lodi)  však nelze 

podle Gubíkové jednoznačně vyloučit. Stavebníci, zejména ti z německé oblasti se 

vraceli často ke starším a osvědčeným vzorům, a to i v době, když jinde v Čechách v už 

používali odlehčené francouzské vzory. 

Presbytář ale můžeme hodnotit už jako náročný a slohově velmi moderní a 

odpovídá síše snaze řádu německých rytířů o prezentaci nejnovějšími trendy gotické 

architektury jako například v Chebu. Návrat k masivnímu tvarosloví navazujícímu na 

románské se tak v 50. nebo dokonce 60. letech 13. století zdá jako velmi zpátečnický. V 

50. letech byla už známá klasická francouzská gotika zprostředkovaná cisterciáky. Bylo 

by tedy nelogické, proč by řád postavil v 50. letech zcela nový kostel a následně dvacet 

let nato by se rozhodl přestavět jeho presbytář či celý chrám v jiném stylu a to i kdyby už 

museli použít jiného stavebníka.  

Případným dalším nedostatkem této hypotézy Gubíkové je i to, že sila zdiva 

presbytáře, zřejmě z obranných důvodů, nebyla použita i v transeptu a hlavní lodi, teda 

měla-li stavba plnit nadále i svůj obranný účel, který byl tak typický pro všechny jeho 

dřívější i pozdější stavby..104 

Zde je důlžité zmínit, že badatelé před rekonstrukcí z 90. let 20. stol. neměli 

zřejmě k dispozici archeologický nález zdiva zbouraného užšího a kratšího presbytáře. 

Vyloučit však to, že se změnily potřeby řádu, a že řád postavil po roce 1252 ještě 

ve formách pozdně románských až raně gotických první část a prudký nárůst jeho moci 

a váhy chomutovské komendy během následujících dvaceti let jej přiměl k přestavbě v 

                                            
104

  Gubíková 2007, 30 
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reprezentativnèjsim a novějším stylu. Tento názor zmiňuje ve svém revizním průzkumu 

z roku 1966 i V. Kotrba.105 

V případě stavby nového presbytáře už máme pramenný údaj, jímž je listina daru 

několika vesnic Chotěbora z Račic a jeho choti řádu německých rytířů z roku 1281 pod 

podmínkou svého pohřbení v řádovém kostele. Je tak nepřímo doloženo, že kostel 

existoval. Bohužel už z pramenů nelze vyvodit, zda měl kostel nový či ještě starý 

presbytář. 

Jedinou možností datace je tak slohový rozbor stavby a reflektování 

poznatků a názorů dosavadní literatury. 

Nejstarší datování presbytáře do konce 70. či počátku 80. let obhajuje profesor 

Kuthan.106 Většina zbylé literatury uvádí spíše datování do přibližně 80. let 13. stol. 

Nejmladší dataci presbytáře, a to až do 90. let 13. stol. zastával Dobroslav Líbal.107 

Závěrem tak lze říci, že u klenby presbytáře došlo zřejmě ke změně plánů a 

kostel byl sklenut až mnohem později. Lze to vyvodit z nesouladu rozvrhu opěrných 

pilířů s výběhy klenby a z nesrovnalostí klenebních náběhů, přečnívajících přes čela 

hlavic a konzol.108 
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  SÚA, SPS, karton 202 
106

 J. Kuthan: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Praha, 1994, 146 
107

  D.Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha. 2001. 129 
108

  Gubíková 2007, 31 
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3.12  Důležitá doložená data - shrnutí před závěrem: 

1252 - řád obdržel osadu Chomutov darem (existence kostela se v ní nezmiňuje) 

1261 - potvrzeno, že v osadě je již trh (právo trhu) 

1281 - potvrzena existence kostela 

1335 - Chomutov je již označován jako civitas, tedy město 

1418 - požár města 

1421 - dobytí města husity, rabování a ničení města 

1424 - vyhořelo celé město včetně zámku 

1425 - vyhořelo celé město včetně zámku 

1569 - vyhořelo hřbitovní předměstí 

1571 - vyhořela Dlouhá ulice 

1598 - vyhořelo téměř celé město i se zámkem 

1604 - požár města 

1609 - požár města 

1620 - požár města 

1945 - nálety a bombardování města 
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IV. Závěr 

Bakalářská práce „Historie řádu německých rytířů a fundace bývalého 

konventního kostela sv. Kateřiny v Chomutově“ pojednává v úvodu o historii Řádu 

německých rytířů aby tak našla vztah k fundaci kostela svaté Kateřiny. Bohužel jediným 

pramenem o zasvěcení kostela je práce Antona Nitche z roku 1911.109  

To je však současně velmi sporné, neboť není jasné, z jakého pramene ohledně 

této datace Nitche vychází. Je možné, že měl k dispozici archivní pramen o nějž byla 

jeho práce (a uvedený rok) opřena, tento však není v jeho práci uveden a nepodařilo se 

mi jej dohledat.  

Považuji tento rok však za velmi pravděpodobný a proto jsem jej ve své práci 

uvedl. 

Jak již mnoho badatelů, odborníků i laická veřejnost v minulosti zdůraznilo, je 

kostel svaté Kateřiny jednou z nejcennějších památek tohoto města.  

Dlouhá doba postupné degradace a nepřístupnosti svatokateřinského kostela pro 

občany města Chomutova způsobila jeho částečné zapomenutí v podstatě po celé 20. 

století, ale díky rekonstrukci a opravě v 90. letech 20. století můžeme konečně 

obdivovat tuto stavbu ze všech stran úhlu pohledu.  

Kostel sv. Kateřiny je podstatnou gotickou sakrální architekturou 13. století, která 

navic dokládá několik vývojových etap tohoto slohu od jeho nejranějších projevů k 

pokročilému vznosnému a vznešenému pojetí. Vyplývá to nejen z názoru všech 

odborných autorů, ale i z jejího samotného slohového rozboru. 
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V. Seznam vyobrazení 

 

[Obr. 100] - Historické jádro Chomutova z roku 1842 s osou náměstí 1. máje mírně jihovýchodně vykloněnou (POCHE, 1977, 515) 

 

[Obr. 101] - Půdorys Chomutovské radnice (POCHE, 1977, 516) 

 

[Obr. 102] - Půdorys bývalého kostela sv. Kateřiny (POCHE, 1977, 517) 
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[Obr. 103] - Celkový pohled na presbytář bývalého konventního kostela sv. Kateřiny (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 104] - Gotická klenba kostela (foto autora) 

 

[Obr. 105] - Gotická okna bývalého konventního kostela sv. Kateřiny (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 106] - Dobová kresba bývalého konventního kostela sv. Kateřiny (PACHNER, 2006, 143-156) 

 

 

[Obr. 107] - Předpokládaná podoba města Chomutova na počátku 15. stol. dle J. Pachnera (PACHNER, 2006, 143-156) 

 

[Obr. 108] - Hmotová rekonstrukce podoby kostela sv. Kateřiny před rokem 1280  (PACHNER, 2006, 143-156) 

 

 

[Obr. 109] - Hmotová rekonstrukce podoby kostela sv. Kateřiny a řádového domu ve 14. stol. (PACHNER, 2006, 143-156) 
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[Obr. 110] - Hmotová rekonstrukce podoby komendy ve 14. stol. (PACHNER, 2006, 143-156) 

 

 

[Obr. 111] - Hmotová rekonstrukce podoby zámku před rokem 1598  (PACHNER, 2006, 143-156) 

 

[Obr. 112] - Výřez mapy stabilního katastru města z roku 1842  (PACHNER, 2006, 143-156) 



Strana 51 z 84 

 

(1 - zdivo kostela sv. Kateřiny z poloviny 13. století, 2 - presbyterium téhož kostela z doby okolo roku 1280, 3 - dochované či ve 

výkopech zjištěné zdivo objektů komendy, 4, 5, 6 - tři fáze středověkých zdiv na východní straně nádvoří, 7 - zdivo závěru 

děkanského kostela z doby do první třetiny 14. století, 8 - budova fary, 9 - obvod komendy, 10 - trasa mlýnského náhonu, 11 - 

ohrazení děkanského kostela, hřbitova a fary, 12 - předpokládaný rozsah lodi děkanského kostela, 13 - předpokládaná kontreskarpa 

příkopu, 14 - předpokládaný most přes Chomutovku) 

[Obr. 113] - Rekonstrukce rozsahu a dispozice komendy (PACHNER, 2006, 143-156) 

 

 

[Obr. 114] - Půdorys jižní části areálu komendy se zakreslením středověkého zdiva (PACHNER, 2006, 143-156) 
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[Obr. 115] - Půdorys centrální části komendy a kostela (MENCLOVÁ, 1972, 114) 

 

[Obr. 116] - Hrad na výřezu z veduty města kolem roku 1620 (ZDROJ: HTTP://WWW.CASTLES.CZ/IMAGE/PICTURES/654/OP654_63.JPG) 

 

[Obr. 118] - Interiér kostela sv. Kateřiny s žebrovými klenbami (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 119] - Interiér kostela sv. Kateřiny (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 120] - Žebrové křížové klenby v kostele sv. Kateřiny (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 121] - Žebrová klenba v kostele sv. Kateřiny - detail (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 122] - Kostel sv. Kateřiny a renesační blok - pohled od severovýchodu (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 123] - Kostel sv. Kateřiny - pohled od východu, z náměstí (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 124] - Kostel sv. Kateřiny - tzv. Mnišský dvorek na jihu (foto autora) 

 

[Obr. 126] - Kostel sv. Kateřiny - stopní klenby (foto autora) 

 

[Obr. 127] - Kostel sv. Kateřiny - stopní klenby (foto autora) 
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[Obr. 128] - Kostel sv. Kateřiny - severní interiérová stěna (foto autora) 

 

[Obr. 129] - Kostel sv. Kateřiny - stopní klenby - detail s částí okna (foto autora) 
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[Obr. 130] - Kostel sv. Kateřiny - paprsčitě zaklenutý závěr presbytáře (foto autora) 

 

 

[Obr. 132] - Freska na panské oratoři s erby Bohuslava Jáchyma Hasištejnského z Lobkovic a jeho ženy Anny z Redernu + detail  

(foto autora) 

 

 

[Obr. 133] - Půdorys kostela sv. Kateřiny do roku 1410 (zdroj: MUZEUM MĚSTA CHOMUTOVA) 
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[Obr. 134] - Půdorys kostela sv. Kateřiny do roku 1410 (zdroj: MUZEUM MĚSTA CHOMUTOVA) 

 

[Obr. 135] - Centrální zástavba hradu (zdroj: MUZEUM MĚSTA CHOMUTOVA) 

 

[Obr. 136] - Rekonstrukce gotického stavu hlavních objektů komendy (zdroj: MUZEUM MĚSTA CHOMUTOVA) 

 

[Obr. 137] - Caravaggio - Sv. Kateřina Alexandrijská, dílo z roku 1596 (ZDROJ: 

HTTPS://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/THUMB/C/C7/MICHELANGELO_CARAVAGGIO_060.JPG/250PX-MICHELANGELO_CARAVAGGIO_060.JPG) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Michelangelo_Caravaggio_060.jpg/250px-Michelangelo_Caravaggio_060.jpg
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[Obr. 138] - Luigi Sachhi - Fotografická kopie obrazu Bernardina Luiniho - Popravení sv. Kateřiny, dílo z roku 1858 (ZDROJ: 

HTTPS://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/THUMB/3/30/SACCHI,_LUIGI_(1805-1861)_-_BERNARDINO_LUINI,_DECOLLAZIONE_DI_SANTA_CATERINA,_1858.JPG/318PX-

SACCHI,_LUIGI_(1805-1861)_-_BERNARDINO_LUINI,_DECOLLAZIONE_DI_SANTA_CATERINA,_1858.JPG) 

 

[Obr. 139] - Svorník polygonálního závěru (foto autora) 

 

[Obr. 140] - SEVERNÍ ČÁST KOSTELA OBRÁCENÁ DO NÁMĚSTÍ (foto autora) 
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[Obr. 141] - OSOVÉ VÝCHODNÍ OKNO (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 142] - Jížní stěna presbytáře (foto autora) 
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[Obr. 143] - JÍŽNÍ STĚNA PŘÍČNÉ LODI (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 144] - INTERIÉR PRESBYTÁŘE (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 145] - SEVERNÍ OBVODOVÁ STĚNA PRESBYTÁŘE (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 146] - OBLOUKOVÁ NIKA, VZNIKLÁ ZAZDĚNÍM VJEZDU, PRORAŽENÉHO V 18. STOLETÍ (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 147] - PATKY VÁLCOVÝCH PŘÍPOR STOUPAJÍCÍCH KE KLENBĚ (foto autora) 
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[Obr. 148] - VÝKLENEK V JIHOVÝCHODNÍM POLI ZÁVĚRU, PŮVODNĚ SEDILE (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 149] - VÁLCOVÉ PŘÍPORY PROCHÁZEJÍCÍ ŘÍMSOU (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 150] - DVĚ KRATŠÍ OKNA JÍŽNÍ STĚNY (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 151] - REDUKOVANÉ OKNO SEVERNÍ STĚNY (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 152] - PROFILOVÁNÍ OKEN STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO V EXTERIÉRU (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 153] - Konzoly profilované slepými kružbami (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 154] - HLAVICE ZDOBENÉ PLASTICKÝM ROSTLINNÝM DEKOREM (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 155] - HLAVICE ZDOBENÉ PLASTICKÝM ROSTLINNÝM DEKOREM (FOTO AUTORA) 

 

 

[Obr. 156] - VYŽLABENÝ TROJLIST SEVEROVÝCHODNÍHO OKNA (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 157] - VYŽLABENÝ TROJLIST SEVEROVÝCHODNÍHO OKNA (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 158] - ZÁPADNÍ ZE DVOU SEVERNÍCH HLAVIC VÁLCOVÝCH PŘÍPOR (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 159] - VÝCHODNĚJŠÍ ZE SEVERNÍCH HLAVIC VÁLCOVÝCH PŘÍPOR (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 160] - SEVEROVÝCHODNÍ HLAVICE VÁLCOVÝCH PŘÍPOR (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 161] - JIHOVÝCHODNÍ HLAVICE VÁLCOVÝCH PŘÍPOR (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 162] - VÝCHODNÍ ZE DVOU JÍŽNÍCH HLAVIC VÁLCOVÝCH PŘÍPOR (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 163] - ZÁPADNÍ Z JIŽNÍCH HLAVIC VÁLCOVÝCH PŘÍPOR (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 164] - JEHLANCOVÍ KONZOLY V SEVERNÍ A JÍŽNÍ STĚNĚ (zdroj: GUBÍKOVÁ, 2007, 58) 

 

[Obr. 165] - FRAGMENT RENESAČNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY NA SEVERNÍ ZDI (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 166] - ZÁPADNÍ STĚNA PRESBYTÁŘE (GUBÍKOVÁ, 2007, 59) 
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[Obr. 167] - PĚT ŠLECHTICKÝCH ERBŮ Z 16. STOLETÍ (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 168] - KLENBA PRESBYTÁŘE (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 169] - ÚZKÝ HRUŠKOVÝ PROFIL KLENEBNÍCH I DĚLÍCÍCH ŽEBER (GUBÍKOVÁ, 2007, 60) 
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[Obr. 170] - ŽEBRO VYRŮSTAJÍCÍ Z HLAVICE PŘÍPOR ZÁVĚRU (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 171] - NEJVÝCHODNĚJŠÍ SVORNÍK S JAVOROVÝMI LISTY (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 172] - STŘEDNÍ SVORNÍK S HVĚZDICÍ DUBOVÝCH LISTŮ (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 173] - NEJZÁPADNĚJŠÍ SVORNÍK S PÁSY LISTŮ NEJSPÍŠE VINNÉ RÉVY (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 174] - GOTICKÁ OKNA VÝCHODNÍ STĚNY SEVERNÍHO I JÍŽNÍHO POLE TRANSEPTU (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 175] - PANSKÁ ORATOŘ, DOLE PROFILOVANÁ KRAKORCI A OBLOUČKY (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 176] - KLENEBNÍ PASY, DOSEDAJÍCÍ NA PROFILOVANÉ ŘÍMSIČKY (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 177] - NÁROŽNÍ DRÁPEK V ZÁŘEZU SEVEROZÁPADNÍHO PILÍŘE STŘEDNÍHO POLE (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 178] - JIHOVÝCHODNÍ KONZOLKA STŘEDNÍHO POLE (FOTO AUTORA) 
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[Obr. 179] - NÁBĚHY MASIVNÍHO POLYGONÁLNÍHO KLENEBNÍHO PASU PROSTORU LODI (FOTO AUTORA) 

 

[Obr. 180] - PORTÁL KAPLE ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE ZLATÁ KORUNA (GUBÍKOVÁ, 2007, 66) 

 

[Obr. 181] - VÝCHODNÍ OKNO KOSTELA SV. ŠTĚPÁNA V KOUŘIMI (GUBÍKOVÁ, 2007, 66) 
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[Obr. 182] - PORTÁL VE VÝCHODNÍM KŘÍDLE AMBITU KLÁŠTERA V OSEKU (GUBÍKOVÁ, 2007, 67) 

 

[OBR. 183] - OKNO V PRVNÍM POSCHODÍ ZÁPADNÍHO PRŮČELÍ KRÁLOVSKÉHO HRADU ZVÍKOVA (GUBÍKOVÁ, 2007, 67) 

 

[OBR. 184] - KRUŽBY OKEN KAPLE SV. SALVÁTORA V ANEŽSKÉM KLÁŠTEŘE V PRAZE (GUBÍKOVÁ, 2007, 68) 

 

[OBR. 185] - HLAVICE VÁLCOVÉ PŘÍPORY V JIHOZÁPADNÍM KOUTĚ KŘÍŽOVÉ KLENBY KLÁŠTERA V OSEKU (GUBÍKOVÁ, 2007, 68) 
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[Obr. 186] - STŘEDOVÝ PILÍŘ KAPITULNÍ SÍNĚ CISTERCIÁTSKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ (GUBÍKOVÁ, 2007, 69) 

 

[OBR. 187] - HLAVICE STŘEDOVÉHO PILÍŘE KRYPTY SVATOŠTĚPÁNSKÉHO KOSTELA V KOUŘIMI (GUBÍKOVÁ, 2007, 69) 

 

[Obr. 188] - LOĎ STARONOVÉ SYNAGOGY V PRAZE (GUBÍKOVÁ, 2007, 70) 

 

[Obr. 189] - SVORNÍK V PROSTORU PŘI SEVERNÍM BOKU KAPITULNÍ SÍNĚ KLÁŠTERA V OSEKU (GUBÍKOVÁ, 2007, 70) 
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[Obr. 190] - KONZOLY KLENBY KAPITULNÍ SÍNĚ CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA (GUBÍKOVÁ, 2007, 71) 

 

[Obr. 191] - KONZOLY KLENBY KAPITULNÍ SÍNĚ CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA ZLATÁ KORUNA (GUBÍKOVÁ, 2007, 71) 

 

[OBR. 192] - JEHLANCOVÉ KONZOLY SEVERNÍHO KŘÍDLA KŘÍŽOVÉ CHODBY KLÁŠTERA V OSEKU (GUBÍKOVÁ, 2007, 71) 
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VIII. Resume 

 
Bachelor thesis "Former convent church of St. Catherine in Chomutov "deals at the 

beginning of the history of the Teutonic Knights in order to find a relationship to the 

foundation the church of St. Catherine. Unfortunately, the only source for the 

consecration of the church is the work of Anton Nitch of the year 1911. 

However, this is currently a very controversial because it is not clear what the source on 

this dating Nitch based. It is possible that was available archival sources on which it was 

his job (and that year) supported, but this is not mentioned in his work and I was unable 

to trace. 

But I consider this year as very likely and it is why I said in my work. 

As already many researchers, experts and general public in the past underlined the 

Church of St. Catherine is one of the most valuable monuments of this city. 

Long periods of gradual degradation, and inaccessibility of the St Catherine church for 

the citizens of the town of Chomutov caused its partial oblivion basically throughout the 

20th century, but thanks to reconstruction and repair in the 90s of the 20th century we 

can finally admire this building from all sides angle. 

St. Catherine is a significant Gothic sacral architecture of the 13th century, moreover, 

illustrated by several developmental stages of this style from his earliest speeches to 

advanced and noble concept. This stems not only from the view of professional writers, 

but also from its actual stylistic analysis. 

 


