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Obr. 2. Praha 8-Dolní Chabry, 

kostel sv. Jana Křtitele. Půdorys 

stojící stavby se zakreslením 

nálezů patek pro tribunu. 

Šedě – románská fáze (zaměření 

SÚRPMO, zakreslení J. Vachuda, 

1972).

příznačné pro skupinu raně 

středověkých kostelů zakle-

nutých dvěma poli křížových 

kleneb, oddělených od sebe 

pasem na  příložkách, které 

se u nás rozšířily pod vli-

vem Bavorska a Horní Falce 

v  druhé polovině 12.  sto-

letí. Do  této skupiny se za-

hrnuje kostel v  Řečanech 

svěcený roku 1165, kostel 

v Radomyšli z druhé polovi-

ny 12. věku, v Praze kostel 

sv. Linharta z  třetí čtvrtiny 

století, sv. Václava na Zde-

raze z  doby kolem roku 

1180, sv. Martina ve zdi z let 

1178–1197 a Panny Marie 

v  Záběhlicích, vybudovaný 

někdy po  polovině 12.  sto-

letí. Soudí se, že se tato 

dispozice – ať s  klenbami 

nebo alespoň s příčným pa-

sem – uplatnila i v některých 

dalších stavbách, dnes jen 

fragmentárně dochovaných. 

Doznívala ještě ve 13. věku, 

jako v  kostele sv. Bartolo-

měje v Kyjích, kde však pas 

už podchytávaly namísto 

příložek konzoly. Příslušnost 

k  této skupině vymezuje 

chaberskou stavbu přibližně 

mezi šedesátá léta 12. sto-

letí a počátek století třinác-

tého. Podle Václava Menc-

la se tak stalo kolem roku 

1180.

Milada RADOVÁ (1977, 99) 

předpokládá, že loď zůstala 

do krovu otevřená a kamen-

ný příčný pas vynášel vazný 

trám s krátkou stojkou, pod-

pírající hřeben střechy. Zdá 

se, že na délku více než dva-

nácti metrů sotva vystačili 

se třemi vaznými trámy, to 

jest při štítech a na příčném 

pasu. Funkci pasu lze tedy 

stěží spojovat s  krovovou 

konstrukcí. Na  rekonstrukci 

Milady Radové navázal Jiří 

JOSEFÍK (1980, 119) a obměnil 

ji představou, že příčný pas 

nesl trámový strop, uložený 

rovnoběžně s  osou koste-

la. Tuto úvahu zpochybňu-

jí samotné proporce lodě, 

Obr. 3. Praha 8-Dolní Chabry, 

kostel sv. Jana Křtitele. Řez V-Z 

stojící stavbou (zaměření 

 SÚRPMO, zakreslení J. Vachuda, 

1972).
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lze tedy chaberskou stav-

bu řadit do  druhé poloviny 

12. věku.

Původní okna, tři na  apsi-

dě a po  dvou na  bočních 

průčelích lodě, navazova-

la svým tvarem na  běžné 

formy štěrbinovitých ro-

mánských oken s  šikmým 

oboustranným ostěním 

a  se strmým prahem, která 

přetrvávala na  našich stav-

bách až do  konce 12.  sto-

letí (obr.  7).8 Určité dife-

rencování lze sledovat jen 

ve  způsobu půlkruhového 

zaklenutí. Starší okna, jako 

v kryptě břevnovského kláš-

tera z prvé poloviny 11. sto-

letí, nebo v  lodi kostela sv. 

Petra v  Poříčí nad Sázavou 

z  doby kolem roku 1100, 

byla vyklenuta z  drobných 

kamenů. S  kvalitativní pro-

měnou naší románské archi-

tektury rozvíjející se zhruba 

od  poloviny 12. věku zdo-

konaluje se i technika až 

čtyř hladce opracovaných 

klenáků. Nacházíme je při-

bližně po  polovině století 

ve  strahovském klášteře, 

ve třetí čtvrtině století v kos-

tele Panny Marie v Plaňanech a téměř na všech ostatních stavbách té doby, v druhém desetiletí 

13. století pak ještě na kostele v Citově. Další vývoj románských oken spěl k pročlenění vnitřního 

ostění, buď lemujícími profi ly na vnějších hranách, nebo zvrstvením špalet pravoúhlými ústupky, 

mnohde již s vyztužujícími pruty. Tyto proudy již chaberskou stavbu nezastihly. Prosté půlkruho-

vé záklenky tesané ze čtyř až pěti klenáků řadí stavbu do počátků věku třináctého.

Složitější vývoj měla sdružená okna věží, jejich sloupky umožňovaly svými patkami a hlavicemi 

citlivěji reagovat na soudobé výtvarné proudy. Chaberský kostel zůstal však bez věže a patří 

ke skupině raně středověkých svatyní postrádajících výškovou dominantu, a tím i možnost dal-

šího komparativního hodnocení.

Kvádříkové zdivo západního průčelí je téměř v celé své ploše narušené požárem. Spálení zdiva 

se přičítá požáru lávky, jež spojovala panský dům s tribunou kostela, a v místech dnešního ba-

rokního okna se předokládá původní vstup. Zpráva o průzkumu nástěnných maleb upozorňuje 

na dvě vertikální trhliny v omítce parapetu tohoto okna a soudí, že jsou důsledkem zazdívky 

románského portálu (JOSEFÍK/LAŠTOVIČKA 1974, 140).

Tuto domněnku však opomenul restaurátorský průzkum ověřit hloubkovými sondami, neboť trh-

liny mohly vzniknout i z mnoha jiných příčin, jako tektonickými změnami při prorážení přízemního 

portálku, pomocným otvorem pro transport stavebního materiálu apod. Zdá se, že požár dřevě-

né lávky by sotva postihl tak širokou plochu zdiva a narušil tak intenzivně opukové kvádříky i po-

jivo, šlo zřejmě o oheň většího rozsahu. Archeologický výzkum k dořešení této otázky nepřispěl, 

neboť ve hřbitovní půdě zanikly všechny horní stratigrafi cké polohy. Doložil však absenci jakých-

koliv stop dlouhodobějšího osídlení, a tím vážně zpochybnil existenci panského sídla po západní 

8 Některá z původních románských oken byla poškozena barokními úpravami a dochovaly se z nich jen části, které 

však umožňovaly celé ostění rekonstruovat a doplnit. Novodobá stavební úprava projektovaná Jaroslavou Horá-

kovou ze SÚRPMO původní fragmenty zcela odstranila a nahradila je pseudorománskými okny o větší světlosti. 

Obr. 6. Praha 8-Dolní Cha-

bry, kostel sv. Jana Křtitele. 

Pohled na apsidu od východu 

(foto M. Tryml, 2010).




