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Panské kostely v Čechách tvoří skupinu staveb,
které většinou mají pravoúhlý půdorys. Byly zahrnuty do
opevněného areálu sídla feudála azpraviďIapropojeny se
sídlem lávkou či krytou chodbou. Jejich architektura se
vyznačuje hlavně malými nečetnými střílnoými okny,
ale i pevnými vraty zakotvenými v bytelném portálu.
Zdivo bylo prováděno většinou z důkladných kamen-
ných kvádru z místního materiálu. Z opuky, hlar,'rrě ve
středních Cechách, z pískovce, ale také ze žu|y, čijiných
tvrdých hornin' Architektura těchto staveb byla někdy
velice prostá' jindy však i bohatši, až pÍimo dekorativní.
U těch, které pocházejí z konce 12. a z 13' Století, se má
za to, že byly ovlivněny štaufskou hutí chebskou Toto
spojení se mi však zdábý poněkud jednostranné, proto-
Že se domnívám, že zde působící architektonické vlivy
mohly pocházet i z jiných míst střední Evropy. Zejména
pak prostší a pravděpodobně i starší kostely, možná již
z 11. století, samozřejmě štaufskou hutí ovlivněny bý
nemohly Kdysi jsem se zabývaljedním z nich, když se
mi jej podařilo identifikovat v Myslívě (okr. Klatovy).]

' P. Heřman, Stavební obnova kostela v Myslívi, Památková
péče, Praha 1965' s. 182

Jméno Myslej (Mislej) se již připomíná roku 1088'2
Nedávno jsem provedl novou dokumentaci této památky
a byl jsem příjemně překvapen' že byla asi přede dvěma
lety znol.u opravena. Trochu mě však zaraz7|o poněkud
voluntaristické nazrtačeni spárování zdiva. Doufám, že
se to příště podaří lépe. Proč se však vracím k myslív-
skému kostelu? Domnívám se totiž, že takovýchto do-
dnes skrytých románských památek, jakou byl kdysi
i zdejší kostel P. Marie, je mnohem vice, než bychom
předpokládali.

Důraz bych chtěl položit na ná|ez na průčelích
kostela sv. Jakuba Většího v Horních Lomanech (okr.
Cheb)' dnes městské části Františkoých Lázni. By|
údajně postaven roku 1740 a byl stejně jako obec znlčen
(či spíše poničen) požárem v roce 1]%'3 Má obdélnou
lod' a pravoúhlý presbýář, k němuž je přičleněna sakrís-
tie, nad níž je oratoř. Na západě stojí věž, skrze niž se
vstupuje do interiéru. Architekfura působí na pnzní po-
hled jako vzilkIá na konci l8. století, hlavně s ohledem

, A. Profous, Místní jména v Čechách, Praha 1951, s. 163:
Myslív, Myslejóv : Myslejův t dvůr, z osobního jména Mys-

lej: ok. r. 1088 Mislej testis Brunae, RB I, 81.
, E. Poche a kolektiv, Umělecké památky Čech 1, Praha 7977,
s. 4l1 (Homí Lomany).

obr. 1.. Horní Lomany (okr Cheb), kostel sv. Jakuba, náznaková rekonstrukce jižnífasódy (kresba P. Heřman 2001).
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obr. 2 - Myslív (okr. Klatovy), kostel P. Marie, zaměření nálezů na jižnífasádě
(P. Heřman 1965).

na j1Žni nepoužívaný vchod a okna lodi. ZápadniportáI
ve věži i ostění oken sakristie jsou však zřejmě starší.
Vnitřní lybavení kostela by mohlo být z konce 18. či
počátku 19. století. Některé předměty sem však byly
zÍejmě přeneseny odjinud. Zajímavé je to, že obec Lo-
many připomíná ještě slovanské osídlení této lokality.
Její nénev svědčí o tom, že zde ží1i lomané' to jest lidé
pracující v lomu. Roku 1181 jsou,připomínáni Heinricus
de Loman a Udalricus de Loman." Dá se tedy předpoklá-
ďat, že nejpozději k tomuto roku zde stálo nějaké feudál-
ní sídlo.

Po otlučení fasádních omítek v roce 1989, kdy byla
prováděna oprava kostela, jsem zjistil, že nejen jtžní, a|e
i sevemí fasáda, ba dokonce částečně přesbýář jsou

vyzďény z rozměrných twdých kvádru, zatimco věž je

z lomového kamene. U sakristie bylo těžko možné určit
její konstrukční charakter vzhledem ktomu, že se tu
dosti chaoticky prolínaly různé stavební technologie,
počínaje kvádry, nad nimiž byl patrný lomoý kámen
dokonce oddělený stavební spárou oďzdiva lodi. Kolem
oken pak byly cihelné lyzdívky. Nejpoutavější byl však
lá|ez vyzďivek pod parapetem východního a zápaďního
okna jižní lodi. Jde o poměmě velice úzké otvory, jejichž

vrchol je však proťat novějšími ostěními. Vše nasvěd-
čuje tomu, že jde o původní okna románská. Ještě více
riás však upoutal půlkruhoý záklenek portálu. Ten je

částečně překryt novější omítkou, na níž jsou ještě patr-
ny zbýky slunečních hodin' Tato vrstva však byla znovu
překryta při úpravě z konce 18. století. Provedeme-li
rekonstrukci portálu' pak máme dojem, že je poněkud
nízký. Musíme však vzít v úvahu, že pÍi četných pře-
stavbách podmíněných i živelnými katastrofami' jako

například požátem, jak napovídá nápis nad triumfálním
obloukem, nebo i zemětřesením, které lze předpokládat

zejména podle trhlin ve zďvu
presbýáře, eventuálně i v dů-
sledku existence někdejšího
hřbitova mohlo dojít ike zvý-
šení úrovně terénu kolem kos-
tela a pochopitelně i tím ke
zďán|ivým disproporcím v jeho
původní architektuře.

Nález hrotitého oblouku,
spíš jen jeho vrcholu, nebylo
možné dále ověřit a možná, že
jde jen o nahodilý zásek
v kameni. S ohledem na někte-
ré okolnosti a celkovou situaci
v létě roku 1989 nebylo moáré
ner,yhovět pÍáni církevních
autorit, aby na fasádě nebyl
prováděn žáďný průzkum,
kteý by údajně zdržoval pri-
běh stavebních prací dotova-
ných převáŽně němeclými
krajany. Proto i pokradmu
provedená dokumenlace je

velice amatérská (fotografre náIezi mqi tak nízkou kva-
|itu,žejsoujen ztěžipolžitelné pro tisk). Tato zprávaje
proto spíše jen podnětem pro další báďáni ve věci, která
by si rozhodně zas|olů1|a pozornost. Možná, že podrob.
nější pruzkum prokáže, že jde o stavbu ještě předštauf-
skou a svým způsobem příbuznou s pojetím kostela
v Myslívě.

Die romanische Gestalt der Kirche in Horní
Lomany
Petr Heřman

Das Kennenlemen der Emporenkirchen ist ein noch nicht
abgeschlossener Prozess' Unter den spáter umgebauten Teilen
kónnen wir bisher verborgenen Fragmente entdecken' Es han-
delt sich nicht nur um die Marienkirche in Myslív (Kreis Kla-
tovy), deren romanische Gestalt von mir beschrieben wurde.
Eine Neuentdeckung sind die romanischen Funde an der Kir-
che zu St. Jakob dem GroBen in Homí Lomany-Františkový
Lázně (Kreis Cheb). Bei Instandsetzungsarbeiten am Au-
Benmmantel wurden hier 1989 nicht nur an der Nord- und
Si.idfassade, sondern auch am rechteckigen Presbyterium
Fragmente von Quadermauerwerk freigelegt. Dartiber hinaus
wurden an der Stidfassade die Vermauerungen zweier Fenster
und eines Portals mit halbrunder Leibung festgestellt Fiir
eingehendere Untersuchungen bestand jedoch keine Gelegen-
heit, um so mehr dann auch keine Móglichkeit, diese Funde an
der Fassade zur Geltung zu bringen.

Abbildungen:
Abb. 1: Horní Lomany (Kreis Cheb), st.-Jakobs-Kirche, an-
deutungsweise Rekonstruktion der Siidfassade (Zeichnung P.
Heřman 200l).
Abb. 2: Myslív (Kreis Klatovy), Marienkirche, AufmaB der
Funde an der Stidfassade (P. Heřman 1965).

( Úbersetzung P. Zie schang )a A. Profous, Místní jména v Čechách' Praha |949, s, 659
Lomany = ves lomanů, t. j. lidí bydlících u lomu, r 1l81 Hein-
ricus de Loman, Udalricus de Loman, CB l,294.
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