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ROČNÍK XXVII  /  2011 /  č.  2

Kostel sv. Jana Křtitele 

v  Dolních Chabrech  (Pra-

ha  8)  je podélnou jedno-

lodní kvádříkovou stavbou 

s odsazenou půlkruhovou 

apsidou (obr. 1, 2).3 Širší po-

zornost upoutal v roce 1905, 

kdy v jeho interiéru byly ob-

jeveny románské nástěnné 

malby, nejcelistvěji docho-

vané v  apsidě, kde ústřed-

ní motiv Majestas Domini 

doprovázela řada stojících 

apoštolů. Antonín PODLAHA 

(1907, 288n.) a František Jo-

sef LEHNER (1907, 269n.) datovali malbu do druhé poloviny 12. století, Antonín  MATĚJČEK (1924, 

73; 1935, 19) pak postřehl jejich vztahy k malbám svatojiřským, posunul datování do počátků 

13.  století, a usoudil, že jde o redukované schéma apsidální výzdoby svatojiřského chrámu. 

S jeho názorem se ztotožnil Josef PAVEL (1947, 48) a časové zařazení nepozměnil ani Josef MAŠÍN 

(1954, 48).4 Malířská výzdoba vymezuje pro hodnocení původu chaberskeho kostela nejzazší 

terminus ante quem.5 

Václav MENCL (1939, 19n; 1965, 29; 1974, 11 a 15) pak upozornil na pravoúhlé příložky na boč-

ních stěnách lodě, které jsou vytažené jen do dvoutřetinové výšky, tedy do úrovně, kde lze před-

pokládat patku půlkruhového příčného pasu předělujícího prostor kostela (obr. 3). Jde o prvky 

1 Hubert Ječný napsal tento text věnovaný chaberskému kostelu někdy kolem roku 1980. Byl objeven až po třiceti 

letech, při zpracování nálezové zprávy z archeologického výzkumu kostela. Autor jej původně zamýšlel použít 

jako součást širšího zpracování chaberského výzkumu, nemá proto formální členění samostatného textu. Přesto 

nebylo do původního textu zasahováno (i když na některé otázky dnes odpovídáme poněkud jinak), několik do-

plňujících připomínek a odkazů na novější literaturu je uvedeno v poznámkách. Nově vznikly poznámky 1 až 6, 

texty poznámek 7 a 8 jsou původní. K tisku připravil, novými poznámkami, ilustracemi a jejich popiskami opatřil 

Michal Tryml.

2 Hubert Ječný wrote this text dedicated to the church in Chabry around the year 1980. This text was discovered 

after more than 30 years during the processing of the fi nds report of the archaeological excavation in this church. 

The author probably intended to use it as part of a general research compilation; therefore it doesn’t have a form 

of a separate text. The original text remains without correction (although some questions are currently reviewed 

differently); some comments and recent publication quotations are placed in annotations bellow. New are anno-

tations 1–6; the texts of annotations 7 and 8 are original. Prepared to press, supplemented by new annotations, 

illustrations and their descriptions by Michal Tryml.

3 Kostelu se naposledy obšírněji věnovali Zdeněk DRAGOUN (2002, 215–219) se seznamem základní literatury, v po-

pulárním článku také Michal TRYML (2011, 6–12) a v  textu zabývajícím se nápisem na  fasádě kostela Zdeněk 

a Michal Dragounovi (DRAGOUN/DRAGOUN 2011).

4 Nejnověji se v populárním článku k chaberským malbám vrátil Jan ROYT (2011, 19–22).

5 Pro úplnost je možné připomenout, že písemné prameny k řešení otázky vzniku kostela přímo nepřispívají, kostel 

je doložen až ve čtrnáctém století, ves Chabry bezpečně k roku 1273, kdy byla majetkem strahovského kláštera 

(DRAGOUN/TRYML 1984, 331).

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH 

HUBERT JEČNÝ

Kostel sv. Jana Křtitele byl archeologicky zkoumán v sedmdesátých letech minulého století. V souvislosti se zpracováním výsledků výzkumu se tato 

studie zabývá umělecko-historickým rozborem stojící stavby, jejím datováním a zařazením do kontextu českého románského stavitelství.1 

THE CHURCH OF ST. JOHN THE BAPTIST IN DOLNÍ CHABRY 

The church of St. John the Baptist was archaeologically investigated in the 1970s. Together with the processing of the results of this research the ar-

ticle provides art historic evaluation of the standing structure, its dating and classifi cation within the context of Bohemian Romanesque building art.2
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Obr. 1. Praha 8-Dolní Chabry, 

kostel sv. Jana Křtitele. 

Pohled od jihozápadu 

(foto M. Tryml, 2010).




