
Barokní přestavba kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou
Příspěvek k dějinám barokní sakrální architektury na Teplicku

Vít Honys

V obci Rtyně nad Bílinou, |ežici asi 9 kilometru ji-
hovýchodně od okresního města Teplic, se nachází kos-
tel sv Maftina - jedna z největších barokních sakrálních
staveb na Teplicku' které však dosud nebyla v odborné
literatuře (včetně starší německé regionální) věnována
pozol.l1ost, snad pro vnějškově zďánlivě jednoduchý
vzhled kostela. Také sekundární prameny jsou na infor-
mace k tomuto kostelu velmi skoupé. Rýňský kostel jen
okrajově zmiňuje dílo Wahnerovo, tzv. Eichlerova sbírka
jej nepodchycuje vůbec a obdobně strohá, až powchníje
charakteristika Uměleckých památek Cech, která uvádí,
že fami kostel je zde doložen již k roku 1383, stávající
kostel pak charakterizuje jako novostavbu zrokl 1662
obnovenou Chr. Laslerem roku 1736.'

obr 1. Rýně nad Bílinou (okr. Teplice), kostel sv Mar-
tina - průčelí (oto V' Honys 200l)

Kostel vlastní je situován v obci na mírné vyvýše-
nině nad praým břehem řeky Bíliny. Jedná se o neon-
entovanou jednolodní stavbu s obdélnou lodí s odsaze-
n1ian, pravoúhle zakončeným presbýářem se symetric-
kými obdélnými přízemními přístavky sakrístie a depo-

l E Poche a kol., Umělecké památky Čech 3, Praha
s 261.
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zitáÍe po stranách. Vnější plášť je členěn |izénoýmí
rámy, v nichž se nachá'zejí okna s kamennými ostěními
ukončená segmentoým obloukem. Pručelí je trojosé,
opticky rozšířené oproti reálné šířce lodi o symetrické
boční přístavky bočního schodiště na kůr a ďepozítáÍe
s kalkorrnou (prostor pro měchy varhan), přičemž širší
střední část poněkud předstupuje mělkým rizalitem, po
jehož stranách jsou prázdné protáhlé niky. Rizalit je
ukončen prolomeným trojúhelníkovým frontonem,
zněhož lystupuje hranolová věž snárožnimi Lizénami
a polokruhově zakončenými okny' zakončená členitou
cibulovitou bání. Kolem kostelaje ze dvou stran dodnes
zachován pozůstatek obvodové zdi býva|ého hřbitova
s kaplemi v nátožich, obsahujícími prézďné niky (docho-
vány pouze ň1). Zajimavější je interiér, jehož loď je
sklenuta valenou klenbou s lunetami a presbýář placko-
vou klenbou. Stěny jednotlivých polí bočních stěn lodi
a závěru presbytáře jsou konkávně projmuý na půdorysu
segmentu, vnitřní rohy lodi při vítězném oblouku jsou
zkosené. Zadni stěna presbýeria je ozdobena malovanou
iluzivní pozďně barokní oltářní architekturou, rámujici
dodatečně zazděné okno v ose presbytáře Jtž zďe zmí-
něné charakteristiky navozuji datování celé stavby do
období druhé čtvrtiny 18' století' Pozornost budí i mimo-
Íádné rozměry stavby s přihlédnutím ke skutečnosti, že
se jednalo o kostel filiální, administrovaný od pobělo-
horského období až dodnes z nedaleké Bořislavl - ne-
smíme však zapomínat, že až do třiceti|eté váIky zde
bylo sídlo famosti a i později r1yňský kostel navštěvovali
obyvatelé ze značného počtu menších okolních obcí.

Skutečnost, že rtyňský kostel sv. Martina se stal
v pobělohorském období f,rliálním, vedlo pozdějik zas(t-
nění jeho ýznamu i v archivních materiálech farnosti'
Zďe - napÍiklad ve farní pamětrrici - o něm nenajdeme
téměÍ žáďné informace, q'.jma údajů ýkajícich se nábo-
ženského života. o to bohatší jsou údaje dobře zacho-
valých knih kostelních účtu kostela ve Rýni' vedené od
druhé poloviny |7. století a nachánející se převážně
v archivu patÍonátním." Stavební vývoj původního rýň-
ského kostela v době předbarokní je poměmě obtižté
charakterizovat a s ohledem na zaměření příspěvku jej
opomíjíme. o okolnostech pruběhu barokní přestavby
(respektive novostavby) tohoto kostela nás dochovďé
kostelní účty informuji zato ďokonce podrobnéjl než
u poněkud dříve realizované barokní přestavby farního
kostela sv' Kateřiny v Bořislavi. Z podrobně vedených
účtu také vyp|ývá, že se jednalo o významný stavební
podnik' kteý v podstatě završoval plejádu barokních
přestaveb a novostaveb řady kostelů na panství teplických

" Většina kostelních účtu kostela sv. Marina ve Rtyni je
uložena v SoA Litoměřice, pob. Děčín, fond Velkostatek
Teplice' pouze účetní knl'ha z let 1718 - 48 obsahující údaje
o zmíněné barokní přestavbě a íčetní knihy z let |834 - I9|2
jsou uloŽeny v SokA Teplice, fond FU Bořislav
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kostela sv' Martina ve R|'rri nad Bílinou

obr, 2.' Rýně nad Bílinou (okr' Teplice), kostel sv. Mar-
tina - profilace římsy a detail zaklenutí v interiéru lodi
kostela (foto V. Honys 2001).

obr. 4.. Rtyně nad Bílinou (okr' Teplice), kostel sy. Mar-
tina - detail vstupních dveří do sakristie (foto V. Honys
2001).

obr. 3. Rýně nad Bílinou (okr. Teplice), kostel sv'
Martina - barokní zdmek saské provenience z r. 1733
na hlavních vstupních dveřích (foto V. Honys 2001).

Clary-Aldringenů v pnmí polovině 18' století.
S výjimkou kostomlatského kostela byl rea|izátorem
těchto ořestaveb rrýhradně teolickÝ stavitel Christian
Lagler.3' Tento staviiel je připornín in také zde společně
s Johannem Adďbertem SchnÓbelem. Pozoruhodná je
však infor:rnace, že nákres kostela (dnes bohužel již ne-
dochovaný) provedljisý Hieronymus Josta' Na základě
některých charakteristických architektonických detailů
exteriéru můžeme po odborné konzultaci s ing. Petrem
Mackem toto jméno ozn'ačit za zkomoleninu jména sta-
vitele Hieronyma Costy."

Na základě údajů dochovaných kostelních účtů5
můžeme konstatovat, že barokní přestavba rtyňského
kostela byla celkovou novostavbou (to dokládají i dnes
odhalené partie zďiva pod opadávající omítkou) realizo-
vanou v |eÍech I.734 - I,73,7. Stavební materiál (cihly,
vápno) byl dovážen především od Duchcova, cihly také
ze Světce u Bíliny. Kamenické práce (sokl, plotny ke
korunním římsám' ostění oken a dveří, ď|ažba) provedl
kameník Josef Zachoval. Tepliclcý truhlář Hans Georg
Schubert zhotovil vstupní dvojité dveře do kostela a do
sakristií' rámy oken' fám oltářního obrazu, schůdky na
kazatelnu, sakristijní skříně a také šablony zedníkum na
v}tahování říms. Wenzel Fliessel z Teplic pobil velkou
báň hlavní véže nad pručelím a sanktusku bílým

. Jednalo se o přestavbu kostela sv. Jana Křtitele v Teplicích
(1700), kostela sv. Valentina v Novosedlicích (l706)'
novostavbu kaple sv Eustacha ve Mstišově (I,707), přestavbu
kostela sv. Kateřiny v Bořislavi (I.7|.7 - 21), novostavbu kaple
sv KříŽe - dnešní Seumova. v Teplicích (1728)
o Za upo,omění na stavitele H' Cosfu a souvislostí
půdorysného a architektonického řešení pruěelí rýňského
kostela sv. Martina s Costovým kostelem sv. Václava v
Ledčicích, okr. Mělník děkuji ing. Petru Mackovi. Pručelí
kostela sv. Václava v Ledčicích je ovšem co do provedení
detailů poněkud náročnější a kvalitnější - je otázkou, do jaké

míry měl na jednodušší provedení rtyňského kostela vliv Ch.
Lagler a pozdější opralry
5 SokA Teplice, fond FÚ Bořislav, účetrrí kniha kostela ve
Rtvnič 2I.7|8-48.
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obr. 5. Srovnání půdorysů kostela sv. Martina ve Rtyni v okr. Teplice (zaměření neexistuje, terénní náčrt V. Honys
2001) vlevo a kostela sv' Vóclava v Ledčicích v okr' Mělník (zaměření a lcresba P. Macek 2000 ) vpravo

plechem, měděné makovice na ně zhotovil mědikovec
Frantz rowěž z Tep|tc' Roku 1736 byla makovice na
hlavní věži teplickým malířem pozlacena, na sanktusní-
ku natřena nazeleno a poz|acen pouze kšiž. Také okna
kostela zasklíval skleněnými šestihrany do olova teplic-
ký sklenář Edlninger. Pozoruhodný je údaj o zakoupení
zárnku k hlavním ďveÍim11ž roku 1733 ze Saska (zámek,
mistmá ukázka barokního zámečnlckého umění, se do-
choval in situ dodnes). Působnost saských uměleckých
řemeslníku na panství Clary-Aldringenů nebyla v období
baroka ničím neobvyklým - tak roku 1699 zhotovil hodi-
ny na věži zámecké kaple v Teplicích hodinář Lorenz
Christian Wensch z Lipska a podobně. ostatní kování
dveří a zámky (dochované j1ž polze částečně) zhotovil
tep|ický zámečník Tittl.

Na hlavní oltář (nad předsunutý tabernákl) byl
umístěn dodnes zachovatý olÍáŤni obraz, kteý vývořil
roku 1735 ptůský ma|íÍ Franz Můller za 100 zlaých.
Tímto umělcem je doposud opomíjený údajný žák Rei-
lrrerův František Antonín Můller (1693 Žatec - |153
Praha), činný na panství Clary-Aldringenů již dříve, roku
1732 (freska tzv. Zabradního domu v Teplicích) a v
oblasti PodkrušnohoŤi i pozďěji, ovšem téměř výhradně
jako freskař. oltářní obtaz ve rýňském kostele je dalšírn
jeho dosud neznámým dílem. Další vybavování kostela
mobiliářempostupovalo pomalu' V letech 1745 - 47 by|a
do kostela pořízena rokoková kazatelta s okázalou plas-
tickou řezbářskou ýzdobou, kterou vytvořil ýznamný
litoměřický sochař Antonín Eckert' Také tato kazatelna
je dodnes v kostele zachována, b1ť její powch je opatřen
nevhodnou novodobou polychromií.

V archttektuře rqňského kostela můžeme pozoro-
vat prolínání dvou koncepcí. Je to jednak odraz prvotní.
ho relativně vývojově progresivnějšího Costova náwhu,
kter'ý se uplatnil především v řešení exteriéru a v půdo-
rysu kostela, jednak uplatnění charakteristických lagle-
rovských prvků, které jakožto dozvuk konzervativnějších
tendencí najdeme v interiéru kostela - ať se jlž jedná
o zmíněné uplatnění vpadlin, bohaté profilace říms,
konzoly varhanní kruchty apod. Pro oblast Teplicka je
zajimaým prvkem pokus o dynamické pročlenění inte-
riéru konkávním projmutím vnitřních stěn jednotliých
polí lodi a závěru presbýáře kostela na segmentovém
půdorysu' jakož i optické rozšíření pručelí oproti reálné
šíři lodi o přístavky bočního schodiště, ďepozitáÍe
a kalkovny. Tento prvek, jakožto opožděnější rustikali-
zovaný odraz progresivních dynamických tendencí
v barokní architektuře, je možno doložit nejen
u H. Costy, ale např' i u P. P. Columbaniho.o Přes někte-
ré pozdější úpraly a zásahy se architektonická podoba
kostela včetně řady prvků vnitřního lybavení zachova|a
v relativně originálním stalrr a v porovnání s výše uve-
denými údaji kostelních účtu Se nám její výpovědní
hodnota jeví nyní ve zce|ajiném světle' než tomu bylo
donedávna. o to více je aktuální i záchrata této nikoliv
nevýznamné sakrální památky v oblasti, jež byla v ne-
dár,né minulosti postižena neodčinitelnými ztrátami tta
svém památkovém fondu.

o Zaupozomění na ýto skutečnosti děkuji ing. Petru Mackovi'
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V. Honys - Barokní flrestalta kosúela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou

Der barocke Umbau der St.-Martins-Kirche
in Rtyně nad Bílinou
(Beitrag zur Geschichte der Sakralarchitektur im Gebiet
von Teplice/Teplitz)

Vít Honys

Die bisher Íibersehene barocke Sakralarchitektur der St'-
Martins-Kirche in Rtyně nad Bílinou wurde bis jetzt verlegen
als frtihbarockes Bauwerk charakterisiert, das der Teplitzer
Barockbaumeister Ch. Lagler im Jahre 1736 umgebaut hatte.
Die vom Autor durchgeftihrten Untersuchungen der
Kirchenrechnungen und die Konfrontation der erworbenen
Angaben mit anderen Fachleuten beweisen jedoch, dass die
gegenwártige Gestalt der Kirche in Rýně im Wesentlichen ein
barocker Neubau ist, den die Teplitzer Baumeister Lagler und
SchnÓbel in den Jahren |734 - 1737 nach einem Entwurf von
H. Costa ausfúhrten, worauf bestimmte Parallelen in der
Konzeption der Fassade der Kirche in Rýně mit Costas St.-
Wenzels-Kirche in Ledčice (Kreis Mělník) hinweisen. Trotz
der entscheidenden Rolle, die der Entwurf von Costa spielt,
kommen hier im Rahmen der Gestaltung einiger
Architekturteile im Interieur auch Elemente zur Geltung, die
fi.ir Lagler typisch sind. Costas Einfluss trug hier zur
Geltendmachung einiger im Teplitzer Raum ungewÓhnlicher
rustikaler dynamisierender Elemente bei, die als Ergebnis der

Beriihrung der regionalen Baumeister mit der ausgereiften
dynamischen Barockarchitektur charakterisiert werden kÓnnen'
Sehr wertvoll sind auch die Angaben iiber die Ausstattung des
Innentaums, ďe die Autorenattribuierung weiterer unbekannter
Werke Von renommierten Kúnstlern belegen und zIÍ
Identifikation der kunstgewerblichen Elemente der
Innenausstattung beitragen.

Abbildungen:
l) Rt}mě nad Bílinou (Kreis Teplice), St'-Martins-Kirche -
Fassade (Foto V. Honys 2001).
2) Rryně nad Bílinou (Kreis Teplice), St.-Martins-Kirche -
Profilierung Gesimse und Detail der Einwólbung im Interieur
des Kirchenschiffs (Foto V. Honys 2001).
3) R5mě nad Bílinou (Kreis Teplice), St'-Martins-Kirche -
barockes Schloss sáchsischer Provenienz vom Jahre |.733 an
der Ttir des Haupteingangs (FotoV. Honys 2001).
4) Rýně nad Bílinou (Kreis Teplice), Detail der Eingangsttir
zur Sakristei (Foto V. Honys 2001).
5) Vergleich der Grundrisse der st.-MaÍtins-Kirche in Rtyne'
Kreis Teplice (AufmaB fehlt, Feldskizze V. Honys 2001) links
und der St.-Wenzels-Kirche in Ledcice, Kreis Melnik (AufmaB
und Zeichnung P. Macek 2000) rechts

(Úbersetzung P Zieschang)
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