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Matriky jako pramen pro stavební historii  
Václav Zeman 

Matriky se záznamy o narozeních/křtech, oddavkách 
a úmrtích jsou využívány nejčastěji pro účely genealogie, 
demografie, sociálních či regionálních dějin. Stavební histo-
rie s informacemi obsaženými v těchto úředních knihách 
pracuje spíše poskrovnu, a to především jako se zdrojem 
prosopografických dat. Následující příspěvek si klade za cíl 
rozšířit škálu informací získaných z těchto písemných pra-
menů pro potřeby stavební historie formou sondy 
v prostředí církevních staveb severních Čech. Výsledkem 
bude vytvoření typologie získaných informací. S funkcí 
matrik primárně souvisí údaje o řemeslnících a umělcích 
činných na probíhajících stavbách, příležitostně zápisy 
reflektují stavební změny objektů či částečně vypovídají o 
jejich dispozici. Založení matriky mohlo souviset 
s výstavbou kostela (založení farnosti) či s pořízením křti-
telnice (udělení práva křtu). Chceme ale též zjišťovat, zda 
matriční záznamy mohou odrážet omezení liturgického 
prostoru v době stavebních úprav kostelů. Nejpestřejším 
typem údajů jsou zápisy pamětní povahy příležitostně uči-
něné do matričních knih, které se v mnohých případech 
mohou stát primárním a jediným písemným svědectvím o 
stavebních úpravách kostelů. Poslední – a jistě okrajové – 
využití představují matriky jako ikonografický pramen. 
Příspěvek se zaměřuje především na období 17. až 19. 
století, kdy byla zjištěna největší četnost zápisů využitel-
ných pro sledované téma. 

 
Umělci a řemeslníci činní na probíhajících stavbách 

Kmotrovské a jiné vztahy mezi staviteli jsou již tra-
dičně předmětem zájmu historiografie, nicméně matriky 
mohou přispět i ke sledování mobility řemeslníků. Je vcelku 
předpokládatelné, že se umělci či řemeslníci aktivní na 
aktuálním a dlouhodobějším stavebním podniku mimo 
domovskou farnost projevili i v matričních záznamech 
právě té farnosti, v níž přechodně působili. Jejich jmenovité 
zastoupení nemusí být z jiných pramenů známo.  

V případě výstavby kostela Nejsvětější Trojice 
v Zahořanech (LT) literatura připomíná určitou roli lito-
měřického stavitele a štukatéra Bernarda Spinetty, který se 
objevuje v zahořanských matričních zápisech z let 1658–
1661 v roli kmotra. Písemné prameny, které by uváděly 
umělce činné na výstavbě kostela či na stavebních podni-
cích majitele panství Jana de la Croone, se nedochovaly a 
právě z několika matričních zápisů se vyvozuje blíže nespe-
cifikovaná Spinettova úloha.1 Právě jeho přítomnost 
v Zahořanech vedla k domněnce o architektonickém návrhu 
a výstavbě kostela (1653–1656),2 nicméně Spinettu lze však 

                                                           
1 Horák, T.: Výtvarní umělci, umělečtí řemeslníci a výrobci 
hudebních nástrojů v Litoměřicích 16.–19. století, Litoměřice 
2007, s. 23–24; nejnověji srov. Barus, M. – Podroužek, K.: 
Areál kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, in: Podroužek, 
K. a kol.: Terra sacra incognita, Ústí nad Labem 2018, s. 118. 
2 Srov. mj. Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech, 4. díl, 
Praha 1982, s. 324 či druhá cit. v pozn. 1, s. 118. 

spíše spojit s bohatou štukovou výzdobou kostela, popřípa-
dě s jiným stavebním podnikem ve vsi.3 

V Žibřidicích (LB) se v matričním zápisu z 9. října 
1672 o křtu dcery Georga Mickische, který měl podíl na 
výstavbě nového kostela, v roli kmotrů objevují mistr 
Christoff Müller a Mattiaß Titzsch jako „Mauer diese Zeit 
an Unser Kürchen“.4 

Také v dalších lokalitách se v matričních záznamech 
lze setkat s umělci přechodně usazenými v jiné farnosti. 
Údaje z Milešova (LT) na přelomu 17. 18. století byly již 
dříve uvedeny do literatury.5 Právě i v některých z těchto 
matričních záznamů se u některých řemeslníků od 80. let 
17. století zmiňuje přechodný charakter jejich pobytu 
v Milešově („derzeit Pallier zu Mülleschaw“ či později 
„damahlige Pallier“). Je zřejmé, že zde byli spojeni 
s určitou zakázkou, a to ať se již jedná o políra Nicolu 
Coma, kamenického tovaryše Jakoba Mitthofera, kameníka 
Martina Rittnera či zedníka Mathese Reichla z Ústí nad 
Labem.6 Vzhledem k tomu, že milešovský kostel sv. Anto-
nína Paduánského byl dokončen roku 1680,7 lze předpoklá-
dat, že přítomnost zmíněných i dalších řemeslníků uvádě-
ných v matrice, souvisí spíše s přestavbou milešovského 
zámku. 

Kostel sv. Mikuláše v Třebušíně (LT) měl být dle 
posledních výzkumů postaven někdy před rokem 1726, 
přičemž Petr Macek a Pavel Zahradník jeho autorství na 
základě stylové analýzy přiřkli staviteli Václavu Špačkovi.8 
Okolnosti výstavby kostela i její přesnější dataci mohou i 
v tomto případě zprostředkovat matriční zápisy. V roli 
kmotra dítěte křtěného 16. dubna 1714 vystupuje Mertin 
Han z Bečova, a sice jako toho času zednický polír na tře-
bušínském farním kostele (derzeit Mauer Pallier bey 
allhießiger Pfarr Kirchen).9 Zápis zpřesňuje dobu výstavby 
kostela, zároveň připomínaný Martin Hahn se jako polír 
vyskytuje i na jiných stavebních podnicích Václava Špač-
ka,10 což potvrzuje výše zmíněné autorské určení. Matrika 

                                                           
3 Současný výzkum Spinettu spojuje spíše s prováděním stavby 
kostela nežli s jeho architektonickým návrhem. Podroužek, K. 
– Šimková, T.: Raně barokní fasády kostela Nejsvětější Trojice 
v Zahořanech, Monumentorum custos 2015, s. 46. 
4 Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Sbírka matrik Severo-
českého kraje (dále jen SOA LT SM), sign. L 190/1, s. 199. 
5 Stössel, J.: Italienische Bauleute im Leitmeritzer Kreise, 
Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs 44, 1921, 
s. 76–78; Pátek, J. a kol.: Milešov ve středověku a novověku, 
Ústí nad Labem 2015, s. 142–144. 
6 Druhá cit. v pozn. 5, s. 142–143; SOA LT SM, sign. 112/1, 
passim. V roce 1706 se připomíná též Augustin Potz, a sice 
jako polír a zednický mistr v Milešově. SOA LT SM, sign. 
112/2, f. 1r. 
7 Druhá cit. v pozn. 5, s. 192. 
8 Macek, P. – Zahradník, P.: Barokní architekt a stavitel Václav 
Špaček, Průzkumy památek 2003, č. 2, s. 124. 
9 SOA LT SM, sign. 172/1, f. 446v. 
10 Citace v pozn. 8, s. 114. 
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ve stejné době zaznamenala přítomnost přespolního11 zed-
nického tovaryše Mattese Totsche,12 která zřejmě souvisela 
též s výstavbou kostela. Třebušínský kostel musel být navíc 
dle jiného matričního záznamu dokončen již v roce 1718. 
Dne 24. září 1718 se totiž v nové hrobce uskutečnil pohřeb 
Rosiny Anny Kresselové z Qualtenbergu13 a téhož dne byly 
přeneseny i ostatky zdejšího duchovního správce, zesnulého 
roku 1712 a pohřbeného tehdy do staré hrobky.14 

 
Stavební úpravy v matričních zápisech a okolnosti zalo-
žení matriky v souvislostech se stavební aktivitou 

Druhým okruhem, který přímo souvisí s matričními 
záznamy o křtech, oddavkách či pohřbech, je odraz staveb-
ních úprav kostelů. Kupodivu se nepodařilo dohledat zá-
znamy, které by svědčily o omezení liturgického či svátost-
ného provozu v průběhu stavebních úprav kostela. Výstav-
ba či přestavba kostela musela být jistě prováděna vždy tak, 
aby nedošlo k přerušení liturgického využívání kostela. 
Přesto existují z 19. století z jiných zdrojů doklady, že 
v průběhu oprav farního kostela byl pro konání bohoslužeb 
využíván náhradní liturgický prostor.15 

                                                           
11 Matriční zápis vynechal prostor pro doplnění místa původu, 
které ale již zůstalo nevyplněné. 
12 SOA LT SM, sign. 172/1, f. 449r. 
13 SOA LT SM, sign. 172/2, f. 467v. 
14 SOA LT SM, sign. 172/1, f. 292v. 
15 Ve Sloupu v Čechách došlo v roce 1857 k uzavření kostela 
pro jeho opravy a bohoslužby se po dobu jednoho měsíce 
konaly v zámecké kapli. Srov. Zeman, V. – Kolka, M. – Peřina, 
I.: Zámecká a pohřební kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu 
v Čechách, Sloup v Čechách 2018, s. 8. 

Nicméně matriční záznamy mohou informace o vý-
stavbě kostela obsahovat. Tak kupříkladu o provedení hrubé 
stavby kostela sv. Judy a Šebestiána v Lipové (DC), reali-
zované od roku 1691, svědčí jeden z matričních zápisů, dle 
něhož se již začátkem roku (19. ledna) 1693 uskutečnila 
první svatba v novém kostele. Ženil se Christoph Ernst 
Opitz, správce panství a důležitý aktér v záležitostech vý-
stavby kostela (účastnil se položení základního kamene ke 
kostelu a je podepsán pod hlavním vyúčtováním stavby). 
Jeho manželkou byla dcera rychtáře z Liščí, mezi svědky 
vystupuje tehdejší místní úřednická elita.16 Datum sňatku 
jistě nebylo zvoleno náhodně, uspořádání oddavků předního 
úředníka panství v nově postaveném kostele mělo symbo-
lický význam. 

                                                           
16 SOA LT SM, sign. L 90/1, s. 55. 

Obr. 1: Třebušín (okr. Litoměřice), kostel sv. Mikuláše 
(foto V. Zeman, 2019). 
 

Obr. 2: Matriční zápis o polírovi na stavbě třebušínské-
ho kostela (SOA Litoměřice). 
 

Obr. 4: Matriční zápis o prvním sňatku konaném v nově 
postaveném kostele v Lipové na Děčínsku. 
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První dítě pokřtěné v novém kostele se připomíná 
v Žibřidicích (LB) 18. října 1672 (ist daß Erste Kindt, 
daßin der Neuen Kürchen ist getaufft worden).17 
V Kamenickém Šenově (CL) se dne 28. září 1718 uvádí 
první křest „v našem nově postaveném šenovském kostele“ 
(In Unsern Neu Erbautten Schönauer Gotteshauß daß Erste 
Kindt Getaufft).18 Po celou dobu výstavby se ale v kostele 
křtilo bez omezení, které by se projevilo v matričních zá-
znamech.19 Vysvěcení kostela se tak často pojilo s prvním 
křtem či sňatkem, který se v nově postaveném kostele konal 
a často i formou matričního záznamu připomínal. 

Též založení matriky mohlo souviset buď s výstavbou 
a založením kostela, popřípadě s povolením výkonu křtu, 
jako tomu bylo ve filiálním kostele sv. Barbory 
v Rynolticích (LB). Roku 1678 zde byla založena matri-
ka20 a záhy došlo na pořízení křtitelnice, která na patě nesla 
dataci: „ANNO 1678 DEN 12. MAI.“21 Roku 1680 byl 
dokončen a vysvěcen kostel sv. Antonína Paduánského 
v Milešově (LT). Tři dny po vysvěcení kostela se dne 3. 
září 1680 konal první křest syna Johanna Franze Cukra 
z Tamfeldu za účasti kmotra a svědků z rodiny Cukrů z 
Tamfeldu a sňatkem spřízněných majitelů panství a patronů 
kostela Kaplířů ze Sulevic, zaznamenaný jako první zápis 
do nově založené matriky.22 

 
Stavební dispozice kostelů, odraz prostoru v matričních 
zápisech 

Matriční záznamy o úmrtích a pohřbech často mimo-
děk vypovídají cosi o stavební podobě kostela či jeho vyba-
vení, neboť zejména příslušníci lokálních sociálních elit 
nalezli místo posledního odpočinku na nejčestnějším místě, 
tedy v interiéru kostela. Náhrobník označující hrobové 
místo mohl být v kostele dochován i navzdory mladší pře-
stavbě. V roce 1662 byl v kostele sv. Martina 
v Markvarticích (DC) pohřben Ernst Franz von Re-
chenberg,23 a ačkoli došlo na počátku 18. století k výstavbě 
kostela nového, zůstal Rechenbergův náhrobník pod podla-
hou a byl objeven až v průběhu rekonstrukce objektu v roce 
2010. Do té doby byl pohřeb znám pouze z farní matriky.24  

Údaje z matik často doplňují či upřesňují neúplně do-
chované epigrafické památky. Tak kupř. v Minicích (LN) 
se setkáváme s pohřby členů rodiny Štampachů, a to vý-
slovně v kostele, ať se již jedná o dětský pohřeb Johanna 

                                                           
17 SOA LT SM, sign. L 190/1, s. 200. 
18 SOA LT SM, sign. L 67/3, s. 43. 
19 SOA LT SM, sign. L 67/3, passim. 
20 SOA LT SM, sign. L 139/1. 
21 Bürger, J.: Geschichte von Lämberg und Chronik von Rin-
gelshain mit besonderer Berücksichtigung der Orte der Her-
rschaft und der Umgebung, Reichenberg 1886, s. 50, 77. 
22 SOA LT SM, sign. 112/1, f. 1r. 
23 SOA LT SM, sign. 106/1, pohřby, f. 12r. 
24 Zeman, V.: Nově objevené náhrobníky v kostele sv. Martina 
v Markvarticích na Děčínsku, Monumentorum Custos 2011, s. 
64–66. 

Christofa Josefa v roce 171025 či o pohřeb Rudolfa ze 
Štampachu roku 1724.26 Štampachové v této době již Mini-
ce nedrželi, statek byl v roce připojen k Pětipsům v majetku 
hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů.27 Nicméně někdejší 
majitelé v Minicích žili a s novými vlastníky vsi je zjevně 
pojily i kmotrovské vazby.28 Sepulkrální šlechtické památ-
ky z 18. století se ale v Minicích nedochovaly.29 Stejně tak 
se ale matriční záznamy ocitají v rozporu s obsahem nápisů 
na náhrobnících. Tak kupříkladu v kostele sv. Jakuba Vět-
šího v Cítolibech (LN) shledáváme nesoulad v datu úmrtí 
Salomeny Polexiny Kocové z Dobrše. Nápis na náhrobníku 
uvádí 1. srpen 1685,30 zatímco v matrice je uveden 3. sr-
pen.31 Ve stejném kostele pak úmrtí Zuzany Marie 
z Kufsteinu datuje náhrobník do roku 1698,32 zatímco ma-
trika uvádí rok 1697.33  

Kromě příslušníků pozemkové vrchnosti byli 
v kostelech pohřbíváni též duchovní správci. V roce 1671 
byl v kostele sv. Bartoloměje v Žaboklikách (LN) pohřben 
farář Michael Lemke.34 Takové záznamy sice lze sice vyu-
žít k rekonstrukci předpokládané sepulkrální výzdoby kos-
tela, podstatně užitečnějšími ale shledáváme takové zápisy, 
které pohřeb v kostele konkrétně umisťuji a vypovídají o 
dispozici či mobiliáři kostela. Některé součásti kostela 
z logiky věci předpokládáme, nepomůže nám tedy informa-
ce o pohřbu u hlavního vchodu či hlavního oltáře. Taková 
informace je možná zajímavá z hlediska archeologie či 
kulturních dějin, ale pro stavební historii (pokud bychom 
nelokalizovali starší stavbu archeologicky) nemá velké 
využití. Naopak údaj o pohřbu faráře Friedricha Franze 
Wernera v Markvarticích (DC) dokládá k roku 1681 ve-
dlejší oltář Panny Marie.35 Z farářova testamentu dokonce 
víme, že právě on jej nechal zřídit.36 V Libouchci (UL) byl 
v roce 1700 pohřben farář George Jacob Knotte, a sice 
„přímo pod tabernáklem“ (alhier gleich Unter dem Taber-
nackel bergaben worden).37 

Specifickým prostorem pro uskutečnění pohřbů elit, a 
to zpravidla příslušníků rodiny pozemkové vrchnosti či 
duchovních sloužících ve farnosti, byly kostelní krypty. 
Zejména pro patrony z řad vyšší šlechty lze dohledat mnohé 
informace i v jiných písemných pramenech (kroniky, pa-
mětní záznamy), ať se již jedná o hrobky Rohanů či Šporků 
v kostelech v Loukově, respektive v Konojedech či pohřby 
Kinských v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu 
v Čechách. Odlišná situace však panuje v případě drobné 
                                                           
25 SOA LT SM, sign.113/1, pohřby, s. 37. 
26 SOA LT SM, sign.113/1, pohřby, s. 58. 
27 Sedláček, A.: Místopisný slovník historický Království 
českého, Praha 1998, s. 608. 
28 Srov. kupř. SOA LT SM, sign. 113/1, křty, s. 195. 
29 K tomu srov. Honys, V. – Hrubý, P.: Šlechtické sepulkrální 
památky Lounska, Ústí nad Labem 2013. 
30 Citace v pozn. 29, s. 92. 
31 SOA LT SM, sign. 21/2, pohřby, s. 7. 
32 Citace v pozn. 29, s. 93. 
33 SOA LT SM, sign. 21/2, pohřby, s. 1. 
34 SOA LT SM, sign. 188/1, f. 211r. 
35 SOA LT SM, sign. 106/1, pohřby, f. 34r. 
36 Státní okresní archiv (dále SOkA) Děčín, Farní úřad 
(dále FÚ) Markvartice, inv. č. 32, kniha kostelních účtů 
1676–1701, opis testamentu z 28. 11. 1681. 
37 SOA LT SM, sign. 97/1, f. 204 r. 

Obr. 3: První křest v novém kostele v Kamenickém Šeno-
vě (SOA Litoměřice). 



V. Zeman – Matriky jako pramen pro stavební historii 

  DĚJINY STAVEB  2019 4

šlechty a menších statků, kdy matriční záznamy jsou vůbec 
prvořadými prameny, a to i genealogické povahy.38  

Takto se v Lipové (DC) připomíná krypta prvně 
k roku 1713 právě v matričním zápisu, což je jediný známý 
písemný doklad o její existenci vůbec.39 Matriční záznam 
kostela sv. Anny v Jedlce (DC) dokonce uvádí, že roku 
1762 byl zesnulý farář pohřben v kryptě, kterou pro sebe 
připravil (Sepultus est [...] in Crypta, quam ipse fecerat 
praeparari).40 Nová krypta uváděná v roce 1718 zpřesňuje 
dataci výstavby kostela sv. Mikuláše v Třebušíně (LT), jak 
bylo již připomenuto dříve. Doklady o existenci krypt 

                                                           
38 Srov. kupř. SOA LT SM, sign. 106/1, pohřby, f. 12. 
39 Píše o hrobce jako „allhiesige Kirchen Krufft“. SOA LT SM, 
sign. L 90/2, s. 538. 
40 SOA LT SM, sign. 66/6, f. 7r. 

v kostelích a o jejích využíváních se v matrikách zemřelých 
objevují poměrně často. 

V matričních zápisech se ale lze setkat i se zprávami o 
vybavení kostela, jeho zničení či opravách. V kostele Tří 
králů v Libouchci (UL) došlo v průběhu svatováclavské 
slavnosti v roce 1699 k tragické události, když se zřítila 
empora. Tragédie si vyžádala pět lidských životů. Dne 30. 
září 1699 byl pohřben rychtář Hans Jäckel a Hans Clemens 
z Jílového a Martin Jäger z Martiněvsi, dne 2. října se usku-
tečnil pohřeb Martina Simona z Jílového. Ještě 19. ledna 
následujícího roku došlo k pohřbu Christofa Drechslera 
z Jílového, který byl při této události zraněn, po rozbití 
dolní části těla nemohl chodit a po 16 týdnů ležel na jednom 
místě.41 Vzhledem k tomu, že nikdo z mrtvých nepocházel 
z farní obce, lze se domnívat, že místa na této empoře nále-
žela obyvatelům z přifařených obcí. 

 
Zápisy pamětního charakteru 
Příležitostné poznámky a vpisky 

Do matričních knih byly vepisovány příležitostné po-
známky a vpisky pamětního charakteru. Uskutečňovaly se 
často na přídeštích knihy, na titulním listu či na volných 
foliích na konci knihy. Mohou reflektovat mimo jiné třeba 

                                                           
41 SOA LT SM, sign. 69/2, f. 349v–350r. Za upozornění na 
pramen děkuji Natalii Belisové.  

Obr. 5: Jedlka (okr. Děčín), pohled do kněžiště s kryptou 
v kostele sv. Anny (foto E. Böhm, 1969; SOkA Děčín). 
 

Obr. 6: Matriční záznam o pohřbu faráře J. A. Vogela 
do jím zbudované krypty (SOA Litoměřice). 
 

Obr. 7: Matriční zápisy o pohřbech obětí zřícení empory 
v kostele Tří králů v Libouchci (SOA Litoměřice). 

Obr. 8: Libouchec (okr. Ústí nad Labem), půdorys koste-
la na plánu z druhé poloviny 19. století (SOA Litoměřice, 
pobočka Děčín). 
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pohyb knihy, někdy na způsob vlastnických poznámek. Tak 
kupř. u matriky z let 1651–1669 pro faru v Držkově (JB) 
právě na titulním listu je uveden poněkud netypický osud: 
„Já to našel v Navarově za krovem na lati, když opravovali 
střechu, já to vzal pro chlapce, aby se měli v čem učiti, je to 
juž dávno.“ Jednalo se o opravy navarovského zámku, jak 
sdělil Jan Tomeš faráři v roce 1754, kdy matriku přinesl. 
Bohužel není k dispozici přesnější datace těchto oprav, 
nežli ante quem 1754.42 

V matrikách se často objevují průběžně doplňované 
soupisy duchovních správců farnosti,43 což může usnadnit 
orientaci v dějinách církevní správy. 

Titulní list matriky v Lipové (DC) uvádí podrobnosti 
k zahájení přestavby kostela sv. Judy a Tadeáše. Položení 
základního kamene k novému kostelu se uskutečnilo 
v sedm hodin ráno dne 27. července 1691, a to za účasti 
faráře, zdejších panských úředníků, školmistra či stavitele 
kostela. Kámen, který vysvětil místní farář Johann Wenzel 
Franz Roch, nesl epigrafickou výzdobu s kapitálami mono-

                                                           
42 SOA LT SM, sign. L 33/1, titulní list. Opravu nezná ani 
nejnovější publikace Kovář, M. (red.): Navarov. Zámek a hrad, 
Praha 2018. 
43 Kupř. SOA LT SM, sign. 192/1, zadní přídeští; sign. 69/1, 
přední přídeští. 

gramu patronky kostela a majitelky panství Marie Markéty 
hraběnky Slavatové (M. M. G. S.). Podle zápisu měl být 
základní pískovcový kámen zazděn ve věži po pravé ruce 
na zadním jižním nároží. Stavitelem kostela byl Balzer 
Hille ze saského Neustadtu.44 

Také o výstavbě nového kostela sv. Kříže v Liberci 
se lze dočíst v matrice. Výkop základů byl zahájen 7. květ-
na 1695, k položení základního kamene pak došlo 10. květ-
na. Záznam na předním přídeští matriky, vedené již od roku 
1648, obsahuje i další údaje. Předně připomíná architekta 
stavby, Itala Marcantonia Canevaleho (Marcy Antonius 
Ganivalli), který pro Gallasy pracoval jak na profánních 
zakázkách (mj. Clam-Gallasovský palác), tak právě na 
patronátních stavbách. Mimo jiné opravoval kostel 
v Hejnicích, nicméně v 90. letech 17. a na samém počátku 
18. století realizoval podle vlastních návrhů kostely 
v Liberci (1694–169645), Rýnovicích (1698–1699) a Vrati-
slavicích nad Nisou (1700–1701).46 K posvěcení nové 

                                                           
44 SOA LT SM, sign. L 90/1, úvodní zápis. 
45 Matriční zápis datuje výstavbu do let 1695 až 1698. SOA LT 
SM, sign. L 84/2, přední přídeští. 
46 Krumholz, M.: Gallasové. Barokní kavalíři a mecenáši 
(1630–1757), disertační práce, FF UK, Praha 2013, s. 226–227. 

Obr. 9: Pamětní zápis v matrice o položení základního ka-
mene ke kostelu sv. Šimona a Judy v Lipové na Děčínsku 
(SOA Litoměřice). 

Obr. 10: Lipová (okr. Děčín), kostel sv. Šimona a Judy ve
20. letech 20. století (foto Kögler; SOkA Děčín). 
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stavby mělo dojít ale až 1. května 1698.47 Kromě některých 
již známých údajů (mj. autorství projektu) pamětní záznam 
v matrice zpřesňuje časové období výstavby objektu, včetně 
konkrétních dat položení základního kamene a posvěcení 
kostela. 

Také nejstarší dochovaná matrika kostela sv. Šimona 
a Judy v Žibřidicích (LB) obsahuje řadu pamětních zá-
znamů. Ačkoli se většinou týkají instalace nového duchov-
ního, informují též o výstavbě nového kostela. V roce 1672 
tesař George Miksch (Mickesch/Micksch) zbořil starý 
dřevěný kostel, 17. června 1672 byl položen základní ká-
men k nové stavbě48 a 30. října 1672 kostel vysvětil frý-
dlantský děkan Melchior Rieseiner. Stavbu provedl zednic-
ký mistr Christoff Müller ze Skalice u České Lípy, dřevěné 
konstrukce a emporu stavěl mistr George Miksch.49 

Opět zpravidla na přídeští matriky mohly být průběž-
ně zaznamenávány akvizice kostela, ať již ve formě zbož-
ných nadací, tak v doplňování mobiliáře. Takové záznamy 
zpravidla obsahují dataci i jméno donátora, tedy konkrétní 
okolnosti vzniku toho kterého kusu mobiliáře. Jazykem 
záznamů je zpravidla latina či němčina.  

S takovým výčtem se setkáváme kupříkladu 
v Těchlovicích (DC). Na předním přídeští nejstarší docho-
vané matriky z roku 1674 při kostele Stětí sv. Jana Křtitele 
jsou uvedeny dva záznamy z druhé poloviny 70. let 17. 
století. Hans Richter z Dobkovic nechal v roce 1676 zřídit 
pro sebe a své děti lavici při tabernáklu, roku 1679 pořídil 
místní sladovník George Gugel do kostela krucifix a 
z každé strany stojánek na svíčku.50 

Kostel sv. Barbory u Zahrádek (CL) vybavoval po-
čátkem 18. století jeho patron hrabě Jan Kounic. V roce 
1703 kostel nadal zřejmě hlavním oltářem čtrnácti svatých 
pomocníků a vedlejším sv. Anny. V roce 1705 nedaleko od 
kostela nechat týž patron postavit sochu sv. Starosty. Roku 
následujícího pak hejtman Baltasar Franz Hünl při králov-
ské cestě u velkého rybníku (in via regia prope maioram 
piscinam) inicioval osazení sochy ještě nesvatořečeného 
Jana Nepomuckého. Hrabě Kounic v roce 1708 inicioval 
zbudování kaple sv. Anděla strážce, úředník Johann Adam 
Medicus podnítil vymalování obrazu sv. Anděla. Následují-
cí pamětní záznamy pak uvádějí, že v roce 1723 nechal 
hejtman panství Franz Leopold Tiedterle zhotovit sochu sv. 
Barbory, roku 1734 sbírky zaplatily monstranci v hodnotě 
42 zl. 37 kr. a v roce 1736 byl pořízen nový zvon.51 

Záznamy o pořízení mobiliáře nákladem donátorů 
nemusely mít vždy jasně vytříbený charakter, často se jedná 
o zápisky pamětního rázu se smíšeným obsahem. Ze stejné-
ho období, tedy z přelomu 17. a 18. století, pocházejí též 
záznamy na zadním přídeští nejstarší dochované matriky 
kostela sv. Martina v Minicích (LN). Školmistr Franz Li-
nhart zapsal, že v roce 1699 byly do kostela pořízeny nové 
varhany, za něž jejich stavitel obdržel 95 zl. Poprvé se na 
nový nástroj hrálo 25. března na svátek zvěstování Panny 

                                                           
47 SOA LT SM, sign. L 84/2, přední přídeští. K dějinám kostela 
podrobněji Hofman, A.: Geschichte der Kreuzkirche in Rei-
chenberg, Reichenberg 1864. 
48 SOA LT SM, sign. L 190/1, s. 59. 
49 SOA LT SM, sign. L 190/1, s. 65. 
50 SOA LT SM, sign. 165/1, přední přídeští. 
51 SOA LT SM, sign. L 42/15, nečíslované poslední strany. 

Marie. Pamětihodnou událostí bylo vloupání do kostela dne 
3. října 1707. Zloději odcizili z kostela všechny peníze, 
ciborium, monstranci a kněžské oděvy. Hodnota zcizených 
předmětů byla oceněna na více než 200 zl. Podrobné zprávy 
o odcizených předmětech při vloupáních do kostela vypo-
vídají o jeho vybavení a částečně mohou nahradit nedocho-
vané inventáře. Z 21. ledna 1708 se dochovala informace o 
bouři, která zuřila jako v létě, škody na kostele však zazna-
menány nejsou. Též zpráva z roku 1709 připomíná pouze 
velkou zimu.52 

V roce 1702 byl vykraden také kostel Narození Panny 
Marie v Buškovicích (LN). Zloději vnikli do objektu 6. září 
1702 oknem v sakristii, když jej vyvrátili ze zdi. Odnesli 
ciborium s erbem Uteritzki, konsekrované hostie 
z tabernáklu ležely při patě oltáře, sochu Panny Marie ležící 
na oltáři s jejím oblečením a oblečením Ježíška, dva polo-
viční tolary a relikviář, dále paramenta a jiné textilie, malý 
železný a dřevěný křížek.53 

Význam takových kronikářských záznamů spočívá 
v jejich originalitě srovnatelné se záznamy z farních kronik, 
které se ale často pro přelom 17. a 18. století nezachovaly, 
pokud byly v této době vůbec vedeny. 

                                                           
52 SOA LT SM, sign. 113/1, zadní přídeští. 
53 SOA LT SM, sign. L 12/2, f. 124r. 

Obr. 11: Minice (okr. Louny), záznam o vykradení kostela 
v roce 1707 v matrice (SOA Litoměřice). 
 

Obr. 12: Minice (okr. Louny), pohled do interiéru kostela 
sv. Martina (foto J. Skopec, 2015). 
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Kronikářské záznamy 
Jednoznačně nejzajímavější skupinu představují roz-

sáhlé a informačně bohaté kronikářské záznamy vepisované 
do matrik, které tak do jisté míry nahrazovaly farní kroniku. 
Rozsáhlejší pasáže mnohdy nebývaly pouhými průběžně 
doplňovanými pamětními zápisy, často ucelenými díly 
zpracování dějin kostela či záznamy výpovědí pamětníků, 
jak je známe i z klasických farních kronik. Uvedeme zde 
několik případů ze 17. až 19. století, které nezřídka přinášejí 
jedinečné informace. 

Četné pamětní záznamy se dochovaly pro léta 1651 
až 1727 v matrikách kostela sv. Alžběty ve Cvikově 
(CL).54 Obsahově jsou tyto záznamy opět smíšené, mimo 
jiné jsou zde tradičně zastoupeny zprávy o počasí. Několik 
písařských rukou v prvním svazku svědčí o průběžném 
doplňování informací, ve druhém svazku bylo popsáno 14 
stan, přičemž zápisy byly částečně činěny již do uzavřené 
matriky. 

V listopadu 1651 opravil českokamenický varhanář 
kostelní varhany. V červenci 1652 byla rozštípána kazatelna 
na zahradě školy. V roce 1654 nechal sedlák Peter Haustorf 
ze Svoru na vlastní náklady pořídit u pražského zvonaře 
Nikoly Löwa nový velký zvon za 750 zl., přičemž celkové 
náklady dosáhly výše 900 zl. Dne 20. prosince 1654 byl 
zvon zavěšen a poprvé se rozezněl. Českokamenický var-
hanář Tobias Fleck dodal 3. listopadu 1662 nový rejstřík 
(principal), na nějž se na svátek sv. Ondřeje již hrálo. Cena 
činila 15 tolarů (tj. 22 zl. 33 kr.).55 V roce 1694 opravil 
varhany Johann Neumann z Děčína (130 zl.). Roku 1698 
došlo k položení dlažby v sakristii (20 zl.). Zápisy reflekto-
valy též soudobé středoevropské dění. Hejtman Wenzel 
Ignaz Ruzicka v Liběšicích nechal ve cvikovském kostele 
při sakristii osadit vedlejší oltář Panny Marie v roce 1701 
(15. 6.), dále pak kostelu věnoval paramenta a preciosa. 
Dne 4. června 1701 bylo proraženo nové okno nad hlavním 
vchodem (18 zl.). V témže roce se začalo v sakristii 
s dlážděním kostela (24 zl.) a kostel byl vybílen. Ve Vídni 
byl vymalován oltář sv. Valentina (45 zl.). Dne 29. června 
1702 byl svěcen kostel sv. Petra a Pavla v Lindavě (CL), 
nově v této době vystavěný. Dne 27. ledna 1703 osazen 
nový oltář v Mařenicích. Dne 9. září 1707 udeřil do věže 
cvikovského kostela blesk.56  
                                                           
54 Jedná se o tři knihy, a sice první (1650–1666), čtvrtou 
(1689–1707) a pátou (1707–1720) nejstarší dochovanou matri-
ku. SOA LT SM, sign. L 14/1, 4, 5. 
55 SOA LT SM, sign. L 14/1, s. p. (novodobá paginace, s. 360). 
56 SOA LT SM, sign. L 14/4. 

Roku 1704 se nákladem 380 zl. uskutečnila výstavba 
školní budovy. V květnu 1707 byly vysazeny stromy na 
Červeném pahorku (Roten Hübel) na morovém hřbitově. 
Zápisy uvádějí nákup hudebních nástrojů v roce 1707, 
pořízení nových kostelních lavic a vydláždění kostela 
v následujícím roce, výstavbu brány na hřbitově a druhé na 
cestě k faře či připomínají mariánský zázrak v roce 1717. 
Matrika mimo jiné zmiňuje požáry ve Šluknově (1710) či 
České Lípě (1713), ale též kupř. koupi sloupského panství 
Kinskými (1710). Záznamy připomínají i dvojí vykradení 
kostela v letech 1720 a 1721.57 

Pamětní záznamy z cvikovských matrik došly již 
v minulosti svého využití. Při založení farní kroniky byly do 
pamětní knihy přepsány s učiněným odkazem na zdroj. Je 
zřejmé, že jejich hodnoty si byl vědom již autor kroniky 
v začátku 18. století, přičemž právě tyto informace tak tvoří 
nejstarší vrstvu zápisů ve farní kronice.58 

Do liberecké matriky bylo učiněno několik zápisů, 
mimo jiné opsán nadační a dotační instrument hraběte Jana 
Václava Gallase k výstavbě nového kostela sv. Kříže a 
zajištění duchovní správy z 12. dubna 1698. Ten potvrdil 
záměr svého předka Františka Ferdinanda Gallase, který 
k výstavbě obdržel arcibiskupské povolení. Nový kostelík 
v Liberci měl být od základu, z kamene a zdiva a zasvěcen 
sv. Kříži. V poslední vůli odkázaný kapitál 1500 zl. byl 
úročen šesti procenty a ročně měl vynášet 90 zl. Peníze byly 
určeny na farářův plat, dílem na almužny či k vydržování 
kantora, varhaníka a zvoníka.59 Z již citované poznámky 
víme, že začátkem května 1698 byl kostel posvěcen. 

Následuje opis nadačního instrumentu pro špitály 
v Liberci a Frýdlantu stejného data, a to opět nadáním dle 
testamentu Františka Ferdinanda Gallase, a sice po 500 zl. 

                                                           
57 SOA LT SM, sign. L 14/5, f. 381r. 
58 Diecézní archiv Litoměřice, Sbírka farních kronik, Cvikov I. 
Za upozornění děkuji Martinu Barusovi z litoměřického 
diecézního archivu. 
59 SOA LT SM, sign. sign. L 84/2, s. 1283–1286. 

Obr. 13: Pořízení nových varhan v roce 1662 pro kostel sv. 
Anny ve Cvikově (SOA Litoměřice). 

Obr. 14: Zvony svěcené v roce 1702 pro Liberec a okolí 
v pamětním zápisu matriky (SOA Litoměřice). 
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pro každou z těchto institucí k vydržování šesti chudých 
v každém špitálu. Fundace potvrdil pražský arcibiskup.60 
S počátkem nového století byly zahájeny adaptace špitálu 
ve Frýdlantu, nadace získaly arcibiskupské konfirmace.61 

V uvedené matrice se zachovala též zpráva o vysvě-
cení dvanácti nových zvonů pro kostely v Liberci a okolí. 
Z iniciativy a snad i za finanční podpory Kristiána Karla 
Platze z Ehrenthalu vysvětil dne 19. června 1702 Maurus 
Rantzka, opat benediktýnského kláštera sv. Mikuláše, zavě-
šených na lešení před zadní kostelní předsíní. Zřejmě 
všechny zvony zhotovil ústecký zvonař Jan Baltazar 
Grommeli, jak můžeme soudit z několika případů, které 
potvrzují jeho autorství (malý zvon pro Stráž nad Nisou62 či 
pro Horní Vítkov63). Zápis v matrice uveřejňuje tabulku 
těchto zvonů se zasvěcením a určením hmotnosti.64 

Pamětního rázu jsou též smíšené zápisy v matrice 
kostela Narození Panny Marie v Buškovicích (LN) 
z počátku 18. století. Již zmíněn byl zápis o vykradení kos-
tela v roce 1702. Dne 21. května 1705 vysvětil místní farář 
(a snad i donátor) Martin Josef Nuck (též Nuk)65 na zadní 
cestě sloup se sv. Bartolomějem, 16. května 1713 sv. Jana 
Nepomuckého při hřbitovní bráně (donátorem byl důchodní 
písař Peter Anton Zuba z Milčevsi) a 16. června 1715 sloup 
Nejsvětější Trojice na náměstí (zesnulý starosta Reinhard 
Kreigel).66 Farář Nuck odkázal část jmění testamentem 
z 15. srpna 1707 k výstavbě školní budovy.67 V roce 1709 
povolil stavbu nové farní budovy v Buškovicích majitel 
krásnodvorského panství hrabě Heřman Jakub Černín. Dne 
3. září 1710 byl položen základní kámen nové fary situova-
                                                           
60 SOA LT SM, sign. sign. L 84/2, s. 1288–1290. 
61 SOA LT SM, sign. L 84/2, s. 1286–1287, 1291–1292. 
62 Uhlíř, J.: Kampanologické památky libereckého okresu, 
Technická univerzita v Liberci, diplomová práce, Liberec 
2013, s. 124. 
63 Kühn, K. F.: Topographie der historischen und kunstges-
chichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg, Brünn – Prag 
– Leipzig – Wien 1934, s. 320 uvádí rok zhotovení jako 1700, 
vysvěcen měl být 19. 6. 1701. Nicméně i kronika potvrzuje 
údaj v matrice, tedy svěcení dne 19. 6. 1702. Srov. SOkA 
Liberec, FÚ Horní Vítkov, neuspořádáno, farní kronika I 
(1676–1904), s. 54. 
64 SOA LT SM, sign. L 84/2, s. 1293–1294. 
65 Opis jeho testamentu byl též vložen do matriky. 
66 SOA LT SM, sign. L 12/2, f. 124v. 
67 SOA LT SM, sign. L 12/2, f. 374r–376v. 

né nárožím k tzv. školnímu rybníku. Stavbu prováděl zed-
nický mistr Wenzel Pinter z Vroutku.68 V černínských 
službách se Wenzel Pinter objevuje při zakládání přestavby 
zámku v Krásném Dvoře a následně v letech 1720 a 1721 
jako polír stavby.69 

Z roku 1717 se dochovala zpráva, která přibližuje 
přestavbu místního mariánského kostela. Kostel byl reno-
vován a prodloužen, zároveň od základu nově postavena 
zvonice. Na předním nároží směrem do města pod sochou 
sv. Jana Nepomuckého byl položen základní kámen 
s pamětním spisem datovaným 30. dubna 1717. Stavitelem 
byl Wenzel Fueß/Fuss z Vroutku.70  

Volné stránky matriky Mor (LN) starší z 18. století 
zaplnilo zpracování dějin farností v Morech a Kněžicích 
sepsané začátkem 30. let 19. století a doplněné v 50. letech 
19. století. Věnuje se farářům při kostelech Narození Panny 
Marie v Morech a sv. Kateřiny v Kněžicích, majitelům 
panství či vrchnostenským úředníkům. Jako doložený zdroj 
posloužily autorovi kostelní účty či pamětní zápis z věže 
kostela. Také na paralelně se zápisy druhé čtvrtiny 19. 
století vedenou pamětní knihu v Morech text odkazuje jako 
na možnost dohledání podrobnějších informací. Vybíráme 
jen údaje relevantní pro předmět studia.  

V roce 1626 byl do kostela Narození Panny Marie 
v Morech (LN) pořízen zvon s následujícím nápisem: 
„Martinus Feist. Blasius Wurth. Johannes Daniel Fritzler 
Pfarrer zu Mohr. / Paul Minhig von Cote hat mich gegoßen 
/ durch Caspar Fureckel ein christlichen Veil bin ich aus 
dem Feuer gestlossen / Wenn man wird hören meinen 
Klang / So säumet Kirchengehen nicht lang. Petrus Rapolt 
1626 / Hosanna mit süssen Schall / Ich sing und kling über 
Berg und Thal.“ Dne 28. června 1651 byl do makovice 
kostelní věže v Morech uložen zápis o renovaci střechy a 
položení nové krytiny pokrývačem břidlice Georgem 
Königem z Plzně. Nově byla též osazena makovice 
s křížem. Za faráře Matthiase Josefa Doklera (1695–1719) 
byly do sakristií kostelů v Morech a Kněžicích instalovány 
podstavce pro umyvadla. 
                                                           
68 SOA LT SM, sign. L 12/2, f. 125v. 
69 Záhorka, J. – Zahradník, P.: Zámek v Krásném Dvoře, Prů-
zkumy památek 19, 1/2012, s. 32–36. 
70 SOA LT SM, sign. L 12/2, f. 126r. Václav Fuss pracoval 
mimo jiné na výstavbě černínského zámku Krásný Dvůr, citace 
v pozn. 69, s. 36. 

 
 Lokalita Zasvěcení zvonu Centnýře Libry 
1 Liberec, farní kostel sv. Antonín opat 16 82 
2 Vratislavice nad Nisou (nový kostel) Nejsvětější Trojice 14 13,5 
3 Mníšek sv. Mikuláš 10 16 
4 Vítkov Navštívení Panny Marie 6  
5 Stráž nad Nisou sv. Kateřina 3   6 
6 Liberec Zvěstování Panny Marie 6  
7 Vratislavice nad Nisou Panna Marie 7  
8 Vratislavice nad Nisou sv. Kateřina 2   7 
9 Liberec, farní kostel sanktusník do věžičky  sv. Jan Nepomucký 1  
10 Vratislavice nad Nisou sv. Barbora 1  
11 Liberec, nový kostel (tj. sv. Kříž) sv. Kříž 1  
12 Špitál sv. Alžběta  50 
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V roce 1752 došlo k přestavbě kostela Narození Pan-
ny Marie v Morech. Matrika na základě kostelních účtů 
přináší informaci o tom, že zchátralý kostel byl v roce 1752 
prodloužen o devět loktů a opět opatřen zdobeným štítem. 
Současně došlo k výstavbě šnekovitého schodiště k věži a 
kostnice při hřbitovní zdi. Stavební práce na kostele včetně 
materiálu vyšly na 2143 zl. 49 kr. 3,5 d. Ve stejném roce 
zhotovil Wenzel Stark do kostela nové varhany o šesti 
rejstřících a pedálu se dvěma měchy. Pořizovací hodnota 
činila 150 zl. 

Roku 1769 štafíroval kazatelnu Josef Amft z Bohdalu 
(42 zl.) v kostele v Morech, v následujícím roce byl pořízen 
nový hlavní oltář (350 zl.). V roce 1771 vedlejší oltář sv. 
Františka Xavera štafíroval chomutovský Johann Paul 
Schippel, štafírovány byly i varhany a kůr, uskutečnila se 
výmalba presbytáře, vymalován byl obraz sv. Jana Nepo-
muckého a Kristovy rodiny s Pannou Marií (Freundschaft 
Christi und Maria). Došlo k vyspravení rákosového stropu a 
vybílení kostela. Roku následujícího byla vystavěna předsíň 
u kostela.  

V roce 1827 byla zbudována hřbitovní zeď se scho-
dištěm a zeď okolo prázdného dvora. Zedník Franz Tittel 
z Liběšovic opravil a vybílil sakristii (5 zl. 50 kr.), truhlář 
Erasmus Wagner štafíroval oltář Matky Boží (7 zl.). Roku 
1828 došlo k vyzvednutí kosterních ostatků ze staré kostni-
ce a k jejich uložení na hřbitově. Následujícího roku byla 
kostnice opravena: podlaha vydlážděna cihlami, opatřena 
prkenným stropem, pořízena nová okna i dveře a položena 
nová střešní krytina (či dokonce celá střecha). Byla též 
dlážděna cesta od fary k sakristii. V roce 1831 přelil žatecký 
zvonař pro kostel v Morech střední zvon. Roku 1833 bylo 
pořízeno nové zakrytí hlavního oltáře na postní dobu, dvoji-
té dveře před hlavní vchod a nové okno s klapkou (mit 
Ventil) do sakristie. V roce 1854 byl kostel i sakristie ze 
sbírek vymalovány. Roku 1857 zřejmě došlo k úpravám 
kostela a věže. 

V průběhu působení faráře Franze Ernsta Prokopa 
Czecha (v Kněžicích mezi lety 1729 a 1747) byla v kostele 
v Kněžicích (LN) vybudována pod sakristií hrobka, která 
sloužila pohřbům místních duchovních. V kněžickém koste-
le byl v roce 1747 zhotoven rákosový strop, roku 1753 
postaven hlavní oltář, oltářní obraz nechala pořídit manžel-
ka lovosického inspektora. Anna Marie Seidel z Kadaně 
kostelu darovala plastiku celské Panny Marie v malé skle-

něné krabičce, která ještě ve 30. letech 19. století stála na 
bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého. Roku 1763 zhotovil 
do kostela loketský Josef Pleyer nové varhany v hodnotě 
160 zl., instalované roku 1764. Žatecký Jakob Rochler 
štafíroval v roce 1767 hlavní oltář zřejmě s konzolami (215 
zl.). V roce 1768 byla zhotovená nová konzole na kůr 
s lavicemi (39 zl.) a zpovědnice (7 zl.). V roce 1769 byly 
pořízeny nové cínové nástěnné svícny. Roku 1773 byla 
postavena zvonice při kostelu v celkovém nákladu kolem 
310 zl. (stavební materiál 92 zl. 50 kr. 1 1/8 d., řemeslnické 
a nádenické práce 133 zl. 27 kr. 3 d., doprava 67 zl. 51 kr.). 
Roku 1775 byl v kryptě pod sakristií v Kněžicích pohřben 
farář Bernard Stark, stejně jako v roce 1785 farář Josef 
Albert.71 

Na konci 70. let se uskutečnily další opravy kněžic-
kého kostela, a sice proražení nových dveří ze hřbitova do 
sakristie a vybílení kostela. Roku 1786 došlo v Kněžicích 
k výstavbě nové školní budovy. Opět byl vybílen kostel a 
položena část dlažby v kostele, v roce 1790 pak postavena 
nová kazatelna a vedlejší oltář (210 zl.). Roku 1795 byl 
pořízen malý postříbřený tabernákl. V roce 1801 došlo na 
opravu a nové zastřešení sanktusníku. Počátkem 19. století 
obohatil interiér kostela nový lustr k hlavnímu oltáři. 

Roku 1815 nechal Karl Pohnert zřídit kříž nad sakris-
tií, tedy zřejmě na sanktusníku, kněžického kostela a přema-
lovat obraz na hlavním oltáři. Na boční stěny byly pořízeny 
obrazy čtyř evangelistů, Susanna Mocker nechala 
v presbytáři vymalovat Poslední večeři (60 zl.). Všechny 
obrazy vyhotovil kadaňský malíř Jakob Royt. V první čtvr-
tině 19. došlo k trojímu přeladění varhan (varhanář Müller 
z Nepomyšle 1809 a 1826, varhanář z Prunéřova 1818). 

V roce 1805 byla pořízena kazatelna do kličínské 
kaple a roku 1810 oltář do kaple v Oplotech (LN).72 

Zpracování dějin obou kostelů je sekundárního cha-
rakteru, byť v některých případech přináší dnes již jinde 
nedochované informace, jeho užitečnost spočívá především 
v přehledu nejdůležitějších stavebních akcí v kostelech a 
jejich mobiliáři. Naopak jednoznačně unikátní údaje za-
znamenala v první polovině 19. století matrika v Srbské 
Kamenici (DC). Záznamy na pomezí kulturní historie, 
venkovské každodennosti či téměř orální historie vycházejí 

                                                           
71 Pohřby se odráží i v matričních zápisech. 
72 SOA LT SM, sign. L 103/2, passim. 

Obr. 15: Mory (okr. Louny), kostel Narození Panny Marie 
(foto M. Pavlíková, 2019). 

Obr. 16: Kněžice (okr. Louny), kostel sv. Kateřiny (foto M. 
Pavlíková, 2019). 
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z vyprávění 83letého kostelního otce Eliase Pilze. Pro náš 
účel nyní mají význam jen ty, které se dotýkají stavebních 
dějin zdejšího kostela sv. Václava. 

Elias Pilz připomínal, že zdejší kaplan Franz Just 
sloužil mše a kázal ve starém i novém kostele, přičemž do 
stávající podoby byl kostel sv. Václava přestavěn v 70. 
letech 18. století. Někdy v 80. letech následoval Justa 
v úřadu Franz Tille. Zjevně se jednalo o svérázného, ale 
mezi lidmi oblíbeného duchovního,73 který v Srbské Kame-
nici působil jako v pořadí druhý pomocný duchovní. Nová 
stavba měla zjevně ještě mnohé nedostatky. Ačkoli kostel 
disponoval rozměrnými okenními otvory a na jižní straně 
byly osazeny velké okenní výplně, naopak ve velkých otvo-
rech na severní straně byla osazena malá okna ze starého 
kostela s malými okrouhlými tabulkami. Zbytek okenního 
otvoru byl obedněn prkny. Tak kaplan Tille měl ve společ-
nosti správce panství či lesmistra prohlásit: „Vaši úředníci 
mají dvojitá okna, ale Pán pánů má okna zabedněná prkny.“ 
Správce si zřejmě stěžoval u děkana Zippeho, jenž ale po-
tvrdil: „Není to snad pravda? V zámku jsou dvojitá okna, 
srbskokamenický kostel má okenní otvory z části zatlučené 
prkny.“ Náprava nato prý následovala. Zároveň neměla 
tehdy ještě stát věž, nýbrž pouze přístavek zřejmě v podobě 
podvěží, přičemž zvony částečně visely nad kruhovým 
prostorem, kde později skladoval hrobník své nářadí. Tam 
visela lana a páter Tille často sám chodil během bohoslužby 
vyzvánět. 

Pozdně barokní stavbu navrhl děčínský stavitel Vác-
lav Kosch (Kusch). Nevíme nic o jeho fyzické podobě, 
Pilzovy vzpomínky jej charakterizovaly jako muže 
s parukou. Elias Pilz též vylíčil problémy, které stavbu 
provázely. Ačkoli Kosch si přál vystavět věž ke koruně, 
tedy usiloval o její zděnou kamennou podobu, pro nedosta-
tek financí byla realizována dřevěná konstrukce, kterou 
postavil markvartický tesař Deutschmann. Připomíná se též 
jedna zajímavost, že již jednou měla dojít k výstavbě věže, 
dokonce bylo smýceno a opracováno dřevo z kostelního 
lesa. Jelikož však ze stavby sešlo, koupil materiál českoka-
menický truhlář Richter a užil jej na výstavbu vlastního 
domu. Tento truhlář měl zhotovit i hlavní oltář do kostela. 
Kámen na stavbu kostela byl nalámán v lomu v Janské, 
k čemuž musel být postaven provizorní most na šenkýřské 
cestě. Dřevo na stavbu bylo bráno z farního lesa, šindel byl 
vyráběn přímo v lese.74  

Pramen tak jednoznačně dokládá značné finanční za-
tížení výstavbou nového kostela, z něhož vyplýval nejen 
odklad stavby či volba levnějšího řešení, ale též nedokon-
čení některých konstrukcí (věž) či výplní (okna). 

 
Ikonografie 

Matriky přinášejí poměrně málo obrazového materiá-
lu. Ačkoli se lze setkat se zběžnou kresbou, kterou si písař 
trávil volný čas (nemůžeme vyloučit ani využití prázdných 
stránek dětmi, jako u jiných úředních knih), jako kupř. 
v matrice Libouchce (UL), kde autor obohatil říkanku „Ich 
und mein Ku[h] reiden hin von und nich von zu.“ obrázky 

                                                           
73 Nelze v této souvislosti nevzpomenout soudobého děkana 
z nedaleké Horní Police Wenzela Hockeho. V češtině srov. 
Kolektiv autorů, Povídky o Hockewanzelovi, 2008. 
74 SOA LT SM, sign. L 149/5, s. p. 

koní a koně s jezdcem.75 Doloženu máme zejména pak 
výzdobu titulních listů, ať již náměty s religiózní témati-
kou76 či heraldickou výzdobou.77 Z hlediska stavební histo-
rie se o nejzajímavější případy jedná ve vyobrazeních archi-
tektury. Idealizovaný interiér kostela, resp. sklenutého kně-
žiště se křtitelnicí a oltářem v klasicizující barokní podobě 
najdeme v matrice v Libčevsi (LN).78 

Zřejmě nejzajímavější soubor ilustrací se však docho-
val na stránkách matrik České Kamenice (DC). Druhý a 
čtvrtý pobělohorský svazek byl vyzdoben kolorovanými 
vyobrazeními křtů, oddavků a pohřbů. Zejména u starších 
případů z roku 1648 (mladší vyobrazení opakuje námět i 
kompozici) se jedná o kvalitní práce, které můžeme spojit 
s vysokým zastoupením malířů a umělců pracujících se 
sklem v době baroka ve městě.79 Ovšem i v těchto uvede-
ných případech se nejedná o věrné zobrazení interiéru měst-
ského kostela sv. Jakuba Většího, ale o idealizovaný typ 
interiéru s mobiliářem na pomezí pozdní renesance a raného 
baroka.80 

 
Závěr 

Sonda v severočeských matrikách prokázala bohaté 
možnosti využití matričních knih jako pramene pro stavební 
historii. Na řadě matričních záznamů, ale i pamětních zápi-
sů činěných do těchto knih, bylo možné demonstrovat růz-
norodost informací, ať již se týkaly výstavby kostelů, far či 
jiných objektů, či vybavení kostelů. Mnohé údaje reflekto-
valy obměnu či doplnění mobiliáře, ale též ztráty obvykle 
v důsledku krádeží. Informace zpravidla od 17. do 19. stole-
tí měly často jedinečnou povahu, nebylo možné je získat 
z jiných zdrojů, z jiných písemných pramenů, které běžně 
slouží k sestavení archivních rešerší či odborných studií. 
Z povahy věci se pochopitelně jedná o doplňkový zdroj 
informací, kterými lze obohatit příslušnou rešerši či nahra-
dit nedochované písemné prameny. Pochopitelně většina 
matrik nedisponuje pamětními záznamy, nicméně – jak 
sonda potvrdila – je možné i z běžných matričních záznamů 
vyčíst mnohé k dějinám objektu, ať již přesněji datovat 
výstavbu či uvést jména řemeslníků provádějících stavbu. 

Předložená studie navrhla typologii údajů dle typů zá-
znamů. Informace se vyskytovaly přímo jako součást ma-
tričních záznamů, kde zpravovaly o činných umělcích, 
reflektovaly stavební úpravy kostela (př. sňatek v novém 
kostele v Lipové) a zejména v souvislosti s pohřby vypoví-
daly o dispozici či vybavení kostela. Pramenně nejbohatší-
mi pak byly pamětní záznamy, ať příležitostného letopisné-
ho charakteru činěné mnohdy na přídeštích knih, tak i roz-
sáhlejší záznamy, kde matriky (někdy už uzavřené) 
v zásadě nahrazovaly farní kroniku. Ukázalo se, že matriky 
                                                           
75 SOA LT SM, sign. 97/2, f. 488r. 
76 Andělé nesoucí štít s titulem knihy křtů v Bítozevsi z roku 
1714. SOA LT SM, sign. 6/2. 
77 Tak erb v matrice Libčevsi. SOA LT SM, sign. 91/1, titulní 
list. 
78 SOA LT SM, sign. 91/1, titulní list oddílu křtů. 
79 K tomu více Zeman, V.: Barokní výtvarní umělci v České 
Kamenici ve světle soupisů poddaných, in: Otto Chmelík, O. – 
Zemanová-Oubrechtová, M. – Zeman, V. (eds.): Amicae Deci-
ni cum honore. Pocta archivářce Heleně Smíškové 
k pracovnímu jubileu, Děčín – Litoměřice 2012, s. 88–104. 
80 SOA LT SM, sign. L 17/2, 17/4, passim. 
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mnohdy nabízejí nečekané informace využitelné pro sta-
vební historii v regionálním výzkumu či mohou posloužit 
k doplnění údajů o tvorbě toho kterého stavitele. 

Studie je výstupem projektu NAKI II, 
DG18P02OVV042: Proměna středověkého venkovského 
kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity. 
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Matriky jako pramen pro stavební historii 
 
Václav Zeman 

 
Matriky se záznamy o narozeních/křtech, oddav-

kách a úmrtích jsou využívány nejčastěji pro účely gene-
alogie, demografie, sociálních či regionálních dějin. 
Stavební historie s informacemi obsaženými v těchto 
úředních knihách pracuje spíše poskrovnu, a to přede-
vším jako se zdrojem prosopografických dat. Přesto lze 
v matrikách 17. až 19. století často dohledat mnohé 
zprávy, využitelné pro stavební historii. Tato studie 
přináší typologii pěti okruhů informací z matrik. 

Matriční záznamy, a to především zápisy o kmo-
trovství při křtu dětí, mohou informovat o staviteli, 
umělcích či řemeslnících působících na probíhajících 
stavbách kostelů. Stavební úpravy se též odrážejí 
v matričních zápisech, někdy existuje souvztažnost mezi 
pořízením matriky a stavební aktivitou na kostele. 
Zejména pohřby v interiérech kostelů prohlubují naše 
znalosti o vnitřním prostoru konkrétní kostelní stavby i 
jejím mobiliáři. Nejbohatším zdrojem informací jsou 
zápisky pamětního charakteru, ať již příležitostné činěné 
zejména na přídeštích matričních knih, tak soustavnější-
ho rázu, které mají letopisný a někdy až kronikářský 
charakter. Sonda v prostředí severních Čech přinesla 
mnohé konkrétní údaje, na nichž ověřila a potvrdila 
poměrně pestrou škálu záznamů obsažených v matrikách 
s informacemi ke stavební historii. 

 
Popisky k obrázkům 
 
Obr. 1: Třebušín (okr. Litoměřice), kostel sv. Mikuláše 
(foto V. Zeman, 2019). 
Obr. 2: Matriční zápis o polírovi na stavbě třebušínské-
ho kostela (SOA Litoměřice). 
Obr. 3: První křest v novém kostele v Kamenickém Šeno-
vě (SOA Litoměřice). 
Obr. 4: Matriční zápis o prvním sňatku konaném v nově 
postaveném kostele v Lipové na Děčínsku. 
Obr. 5: Jedlka (okr. Děčín), pohled do kněžiště s kryptou 
v kostele sv. Anny (foto E. Böhm, 1969; SOkA Děčín). 
Obr. 6: Matriční záznam o pohřbu faráře J. A. Vogela 
do jím zbudované krypty (SOA Litoměřice). 
Obr. 7: Matriční zápisy o pohřbech obětí zřícení empory 
v kostele Tří králů v Libouchci (SOA Litoměřice). 
Obr. 8: Libouchec (okr. Ústí nad Labem), půdorys koste-
la na plánu z druhé poloviny 19. století (SOA Litoměřice, 
pobočka Děčín). 
Obr. 9: Pamětní zápis v matrice o položení základního 
kamene ke kostelu sv. Šimona a Judy v Lipové na Děčínsku 
(SOA Litoměřice). 
Obr. 10: Lipová (okr. Děčín), kostel sv. Šimona a Judy ve 
20. letech 20. století (foto Kögler; SOkA Děčín). 
Obr. 11: Minice (okr. Louny), záznam o vykradení kostela 
v roce 1707 v matrice (SOA Litoměřice). 
Obr. 12: Minice (okr. Louny), pohled do interiéru kostela 
sv. Martina (foto J. Skopec, 2015). 

Obr. 13: Pořízení nových varhan v roce 1662 pro kostel sv. 
Anny ve Cvikově (SOA Litoměřice). 
Obr. 14: Zvony svěcené v roce 1702 pro Liberec a okolí 
v pamětním zápisu matriky (SOA Litoměřice). 
Obr. 15: Mory (okr. Louny), kostel Narození Panny Marie 
(foto M. Pavlíková, 2019). 
Obr. 16: Kněžice (okr. Louny), kostel sv. Kateřiny (foto M. 
Pavlíková, 2019). 
 

(Übersetzung K. Matásek) 
 


