
Dům zvaný ,,klášter.. čp. 1|7 v Rokycanech
Tomáš Karel

Na rokycanském předměstí zvaném od středověku
Pátek stojí dům, tradicí onlačovaný jako ''kláŠter'' .|
Dnes je obklopen novodobou zásta*bou sídliště, která
zcela setřela tradiční ráz této části města. Dům je jedi-
ným a zároveí nejýznamnějším pozůstatkem starší
podoby předměstí, na kterém se nacházel i údajný rodný
dům Jana Rokycany. Pohnuté osudy domu se odrazily
v jeho sugestiním místním označení, které mělo svůj
reálný historiclcý původ' Již Antonín Podlaha správně
ztotožní| zaniklou kapli sv. Petra a Pavla s umístěním

zde biskupský dvorec. Tomuto významtl odpovídal jistě
i počet kostelů. Přímo či nepřímo jsme informováni
o dvou' respektive třech stavbách.5 Augustiniáni byli
uvedeni do města roku 1361. od roku I42I, kďy bylo
město vypáleno husity, až do roku 1624 byl farní kostel
utrakvistický. Problematika kláštera v Rokycanech je
v dalším období nepřehledná, je známo, že byl obnoven
kolem roku 1440, ještě roku l54l je zmiňován probošt
apřevor, ovšem roku 1546 byly klášterní statky zastaye-
ny a k definitivnímu potvrzení zrušení došlo roku 1566.6

obr I Rolqcany na Wernerově kresbě kolem r. 1740, kostel sv. Petra a Pavla označen šipkou

domú., První písemn á zminka je dochována z roku I4O9,
kdy byl filiální kostel sv' Petra a Pavla inkorpován
k rokycanskému klášteru augustiniánů'3 Kaple tedy již
stála v gotickém předměstí a její původ s ohledem na
archaické zasvěcení nabízí hl'rrotetickou možnost ro-
mánikého původu. Podle něktóých autoru je předměstí
Pátek v urbanistické strukfuře města pozůstatkem před-
lokační osady připominané jlž k roku 1110'* Rokycany
byly od počátku trhovou vsí pražského biskupství a stál

. A. Hofman, Rokycanské domy. Rokycany 2000, s.19.
'A. Podlaha, Soupis památek uměleckých a historických
v okrese Rokycanském, Praha 1900, s' 80.
, P. Vlček - P. Sommer - D. Folýn, Encyklopedie česlcých
klášteru. Praha 1996" s' 621
. D. Líbut' Pasportizace okresu Rokycany, sÚlRvo, tost,
dále srovnej: T. Karel - J. Anderle, Městský hrad v Rokyca.
nech, Archaeologia historica 1994, s.71.
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Podle pamětní farní knihy byl kostel sv. Petra a Pavla
v této době lryuživán katolickou menšinou a bylo při
něm obydlí kněží' Nelze vyloučit, že funkce kláštera
byla víceméně formální a omezIla se v poslední fázi
pouzena správu statlď a duchovní službu právě při kapli
sv. Petra a Pavla. V následujícím století postihly město
a nepochybně též sledovanou stavbu těžké události.
V letech 1618 a l639 bylo předměstí vypáleno, zfarních
účtu jsme pak k roku 1718 informovánt o bliŽe nespeci-
fikované přestavbě. Roku 1757 požár na předměstí mohl

5 A Podlaha, Posvátná místa Království českého IV, Praha
1920, s.233.
o P. Vlček - P. Sommer - D. Foltýn, cit. dílo v pozn č. 3,
s.621.
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obr. 2 Rolqlcany, poloha popisované budovy v půdorys-
ném schématu dle indikační skici ke stabilnímu katastru
z r. 1838 (kresbaT. Karel 2001).

opět stavbu poškodit.7 Kolem kostela se v této době stále
pohřbívalo, prostor byl ohrazen zďí, na kterou se roku
1765 vztahovala žáďost na arcibiskupskou konzistoř
o povolení opravy.'

Kostelvyhořel při velkém požáru města roku 1784
a byla připravována jeho oprava na zák|adě rozpočtu
stavitele Antona Bartha za 143.7 z|atých 42 |<rejcary.
Jeden ,roh měl být nově lyzděn, trhliny \Tspraveny'
proveden noý krov, opravena okna. Podkomořský úřad
vyslal do města stavitele A. Palliardiho, kteý měl při-
pravit plán a rozpoč,et," Následující rok došlo
kjednoduchému zajištění za 68 z|aých 32 |<rejcary'1]
K opravě však nedošlo, materiáI byl roku 1787 převeden
na opravu farního kostela a kaple zísta|a několik let
v troskách. Z oďhaďu spáleniště provedeného roku 1789
:,ryp|ývá, že ztsta|y zachovány obvodové zdi.Il Kostel
byl téhož roku spolu se hřbitovem zrušen a roku 1790
byl objekt prodán v ďražbě za25l zlaý.Ktátce po tomto
datu, j eště před rokem 1 80 1 , 'došlo 

k přestavbě na ob1'tný
dům (odhad 2000 z|aý'ch).'" Dům pak byl v majetku
rokycanských měšťanů.'. Rozsah této přestavby, stejně
jako stavební podoba kostela v době baroka a případně
i ve starším období by|y neznámy. Z Wernerovy kresby
je.pouze patrné, že kostel měl před znlčujícim požátem
obdélnou 1oď s užšími okny a vysokým krovem. V hře-
beni byl umístěn štíhlý sanktusník s cibulovou bání.la

Dnešní podoba domu je dána klasicistní přestav-
bou, která byla respektována i pÍi novodobé' k detailům

7 J Anderle, Stavebně historiclcý pruzkum města MPZ Roky-
cany, díl I, 1999, strojopis, uloženo v archilu Státního pa-
mátkového ústavu v Plzni
8 Archiv města Rokycan, AK 30, kar1on 33.
' J' Anderle' cit. dílo v pozt' č..7, s.74.

'0 D. Líbal - M' Heroutová, Rokycany čp 117lII, stavebně
histoňcký rozbor objektu. sURPMo Praha l973. strojopis.
uloženo v archivu Stáhrího památkového ústalu v Plzni, s. 8'
11 J Anderle, cit. dílo y pozn' č',7, s.74,
'" D.Libal - M. Heroutová' cit. dílo v pozn. č' 10' s. 8.

'. A. Hofman, cit' dílo v pozn. č. 1, s. 19.

'. B. B. Werner, Rokycany - veduta' kresba ve sborníku Čes-
kých a moravsloých měst, 1752'
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obr' 3' Rolqlcany, čp 117/2, půd9rys patra podle sta-
vebně historické ho vyhod nocen í S IJ RP Mo.

nepříliš citlivé rekonstrukci. Fasády jsou zcela hladké,
členěné pouze symetricky umístěnými okny
a profilovanou podokapní římsou, na dvorní jiŽní fasáďě
je v obou patrech připojena pavlač na zděných sloupcích.
Hlavní vstupní portál v ose severní fasády je klasicistní
s nadsvětlíkem.

Interiér objektrr je dvoutraktová dispozice se stře-
dovou chodbou' procházející napříč domem. Všechny
místnosti jsou v pÍizemí zak]enuté. Použity jsou
v chodbě a schodišti segmentové klenby do pasů,
v místnostech křížové klenby. Y zaďni části chodby je
umístěno trojramenrré schodiště do patra, zaklenuté seg-
mentoými klenbami a plackou nad podestou. Při scho-
dišti je ve středu dispozice černá kuchyně. Patra budovy
jsou plochostropá, v principu opakující dispozicí pÍíze-
mí. V prvním patře je zaklenuta pouze komora při bývalé
černé -kuchyni, která měla dymník vynášený mandrhol-
cem.'' KroV valbové střechy je hambalkoý, klasicistní
konstrukce.

Hospodářské budoly zapojené do linie okrazeni,
které je zřejmě pozůstatkem starší hřbitovni zdi, zanik|y
při ýstavbě novodobých dílen. Stávala zde klasicistní
stodola a chlévy' zaklenuté plackami.l6

Rekonstrukce, která proběhla v letech 1974 - 1978
přinesla zásaďní poznatky ke stavebnímu v1woji domu.
Díky tomu, že objekt by| již tehdy nemovitou kultumí
památkou' předcházelo stavbě zpracování stavebně his-
torického pruzkumu v ateliéru SURPMO, kteý bohužel
nebyl doplněn a revidován během následných stavebních
prací' Rozbor víceméně teoreticky naznač1l možný slo-
žitější stavební wývoj objektu s dochováním gotických
a snad i románských stavebních fází a předpokládal
pozůstatky starších konstrukcí i ve zdir'rr vnitřní dispozi-
ce pÍizemi. Nejýmamnějším Zjištěním byla identifikace
pozůstatlnr šnekového schodiště v jlhozápaďnim nároží,

.'Dle fotodokumentace zr. 19,74 - uložena ve fotoarchil.u
Stáhího oamátkového ústalu v Plzni. č. nesati\'u 89007

'u o' tluut - M. Heroutová, cit. dílo ,. po"n.-č. l0, s. 4.
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obr. 4. Rolq,cany, čp. I17/2, půdorys přízemí, černě vyznačeno gotické zdivo kostela, čárkovaně naznačen pruběh na-
sazení zdiva presbytáře (lcresba T. Karel 200]).

obr 5. Rolq,cany, čp 117/2, pohled na severní fasádu, šrafovaně vyznačeno gotické zdivo kostela, obrysy naznačen
průběh okenních špalet a záklenků (kresba T. Karel 2001).
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obr, 6. Rolqlcany, čp. 117/2, pohled na západní fasádu,
šrafovaně vyznačeno goticleé zdivo kostela, obrysy na-
značen průběh okenních špalet a záklenků (kresba
T. Karel 2001).

které navoďlo směr interpretace stavebního vývoje ob-
jektu.l7

Po zpracování pruzkumu započala razanttí rekon-
strukce, při které byly v úvodu odstraněny veškeré omít-
ky, podlahy a kuhlářské výplně. Y této fázi byla naštěstí
pr.ovedena alespoň poměmě podrobná fotodokumentace,
která umožňuje s určítou mírou tolerance zpětně doplnit
stavebně historický pruzkum' 18

Základnim zjištěním je skutečnost, že dnešní stav-
ba je v celém rozsahu obvodového zdiva původní kostel-
ní lodí s mírně lichoběŽríkovým půdorysem o rozměrech
18 x 12 (11) metrů. Pozůstatky gotického kostela jsou
dochované v celém rozsahu pÍizemi a patra budoly.
Nadezdívka horního druhého patra je barokní. Zdivo je
lomové' zděné z drobnějšího kamene s ojedinělým po-
užitím cihel a s nrárožími atmovanÝmi kvádrv. Y zazdív-

obr. 8' Rolqlcany, čp. 117/2, pohled na severnífasádu
(foto J. Gryc 1975).

'' D. Líbal - M. Heroutová, cit. ď1o v pozn. č. 10' s. 10.

'8 Fotodokumentace uložena ve fotoarchilrr Státního památko-
vého ústavuv Plzni, č. negativu 66383 - 66392,88962 - 89007.
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obr' 7. Rolqlcany, čp. 117/2' pohled na východní fa-
sádu, šrafovaně vyznačeno gotické zdivo kostela (cresba
T. Karel 2001).

káchjsou dobře znatelné starší okenní otvory osvětlující
po dvou nakaŽďé delší straně kostetní 1oď. Nejlépe jsou
zachovány na severní straně' ta jtžni, kryté pavlačí, byl
původní charakter více narušen m1adšími zásahy. okna
se šikmými' oboustranně rozevřenými špaletami mají líc
včetně mírně hrotitého vrcholu vyzděn z c1he| lyššího
formátu. Nad okny nebyl vyklenut roznášecí pas. Vpravo
od klasicistního vstupního portálu na severní straně je
přezdívka po starším vstupním otvoru se segmentoým
cihelným roznášecím záklenkem. Y zápaďní stěněje nad
terénem dvojice roznášecích klenebních pasi, majicí za
úkol zlepšit založeni stavby. Segmentové pasy jsou vy-
klenuty z c1he| obdobného formátu jako ve špaletách
oken. Nad pasy je klasicistní okno vloženo do zmenše-
ného hrotitého okna' které mělo větší šíři než okna na
bocích lodi. Podobu kompletně odstraněného presbytáře

obr. 9. Rol<ycany, čp. II7/2, pohled na západní fasádu
s roznášecími pasy (foto J. Gryc 1974)'

DĚJINY STAVEB 200l
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není možno zjistit. Ve ýchodní stěně domu Se zacho-
valy pouze zÍetelné, cihelnou plentou lyrovnané jizvy po
odbouraných lýbězich kolmých zďí,které jsou znatelné
pouze do výše gotické stavby. V interiéru pak zůstala ve
špaletách klasicistních okenních otvoru pÍizemi zacho-
vána kvádry armovaná nátoží vítězttého oblouku' Týo
stopy svědčí pouze o tom, že presbýář byl svázán se
zdivem lodi a byl Íeďy ze stejné gotické stavební etapy
aby|bez naýšení využtt i pfi barokní přestavbě kostela.

Rozsáhlé druhotné zásahy svědčí o radikální ba-
rokní přestavbě kostela. Především byla naýšena 1oď
o více než 3 metry' Zce|a nově byla rozvržena fasáda
S rytmem oken. Původní dvě osy byly změněny na tři,
okna byla nápadně lysoká se segmentoými záklenky.
Přeřešen byl i hlavní vstup a posunut do střední osy pod
okno.

Závěrem je na místě vyslovit se k datování zjištěné
stavby' Jak j1ž bylo řečeno úvodem, patrocinium kostela
svědčí o románském původu. Z tohoto období se však
nepodařilo rozborem fotodokumentace identifikovat
žáďnou část, ani druhotně použítý prvek. Charaktet zdiva
a detailů svědčí o pozdně gotické stavbě .r,ybudované
pravděpodobně v jedné etapě, přičemž řešení oken od-
povidá spíše mladšímu horizontu ďatování. S ohledem na
velice omezené možnosti metody pruzkumu nelze vy-
loučit pouhou přestavbu staršího gotického objektu, při
které byly kompletně upraveny okerrrrí otvory. Zajima-
ým stavebním detailem je použití romášecích kleneb-
ních pasů v západni stěně, mající za:úkol zlepšit za|ožení
na nejvíce problematické straně, |ežici nejb|íže mlj'nské
strouhy. Tyto pasy jsou v Rokycanech typickým pnkem
použiým v zák|adech pohusitské městské zdi.'". Rovněž
vyrazné využiti cihel není pro stavební činnost ve městě
neobvyklé. Nabízí se možnost spojit stavbu s obnovou
kláštera doloženou do doby kolem roku 1440, Z dějinné-
ho kontextu i stavby Samotné |ze tedy vznik kostela klást
zhruba do druhé poloviny 15. století. Barokní přestavbu
je možno s největší pravděpodobností ztotožnit s písem-
ně doloženými stavebními úpravami v roce 1718. Po
zttičujícím požém bylo z kostelní stavby r,'yrržito obvo-
dové zdivo lodi' do kterého byla vložena vnitřní dispozi-
ce se třemi podlažími. Ve fasádách byly pÍevzaty okenní
osy s prodlouženim do přízemí. Presbýář byl odbourán
a prostor vítězného oblouku dozděn v plné šíři stěny.
ByIa též vyzdéna nová profilovaná římsa a zhotoven
krov valbové střechy. V tomto ''přestrojení'' přečkata
budova do dnešních dnů.

,9 L.Ptazím, Městské opevnění, in: Západočeská gotika III,
Praha 1996, s. 84.
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Das Haus als ein "Kloster" bezeichnet
Nr. 117lII in Rokycany
Tomáš Karel

Die berei(s im Jahre 1010 als ein Bischofsgehórt er.
wlihnte Órttchkeit Rokycany gehórt zu wichtigen stádtischen
Ansiedlungen. Das klassizistische zweistóckige Vorstadthaus
Nr. 117lII wird in der órtlichen Tradition als ein ''Kloster'.
bezeichnet. Noch vor der Inangriffnahme der Gesamtrekon-
struktion des Gebáudes wurde im Iahre 1973 eine bauhistori-
sche Analyse verfasst. Die aufgrund der undestruktiven Me-
thode ausgearbeitete Analyse nahm eine komplizierte Bauent-
wicklung der Anlage an, und zwar aus der ursprtinglichen
romanisch-gotischen Peter-Pauls-Kirche. Diese vorausgesetzte
Entwicklung wurde durch schriftliche Archivurkunden belegt
(im Jahre 1409 wurde die Kirche dem Augustinerkloster in
Rokycany einverleibt)' Wáhrend der Rekonstruktion wurde
diese Voraussetzung bestátigt und prázisiert, aber eine entspre-
chende Revision der bauhistorischen Analyse wurde leider
nicht vorgenommen. Dank der umfassenden Fotodokumentati-
on kann dieser Beitrag wenigstens eine Rekonstruktion der
baulichen Geschichte der Analge anbieten. Den Kem des Ge-
báudes stellt das spátgotische Schiff der Kirche mit erhaltenen
Spitzbogenfenstem dar, das wahrscheinlich in der zwerren
Hálfte des 15' Jahrhunderts entstand. In der Barockzeit, ver-
mutlich um 1718, wurde das Gebáude erhóht, wobei auch die
Fassaden und Fenster umgestaltet wurden. Nach dem Brand im
JahÍe I.784 wurde die Kirche aufgelóst und um 1800 zum
Wohnhaus umgebaut. Im Rahmen dieser Umgestaltung, die
auch Entfemung des Presbyteriums umfasste, wurden Stock-
werke hinzufiigt, und in dieser Gestalfung ist das Gebáude bis
heute erhalten geblieben.

ABBILDLINGEN

Abb' 1: Rokycany, Werners Zeíchnlng, um 1740, die Peter-
Pauls-Kirche ist mit einem Pfeil markiert.
Abb, 2: Rokycany, Lage des beschriebenen Gebáudes im
Grundrisschema nach der Indikationsskizze zrtm Stabilkataster
aus dem Jahre | 838 (Zeichnung: T. Karel 2001.y.
Abb. 3: Rokycany, Konskr.-Nr. Il7/2, Gntndťrss des Stock-
werkes nach der von sÚRPMo ausgearbeiteten bauhistori-
schen Auswertung.
Abb. 4: Rokycany, Konskr.-Nr. ÍI7l2, Grundiss des Erdge-
schosses, schwarz: gotisches Mauerwerk der Kirche, gestri-
chelt: Verlauf des Mauerwerks im Presbyterium (Zeichnung:
T. Karel 2001)
Abb. 5: Rokycany, Konskr.-Nr. I17/2, Ansicht der Nordfassa-
de, schrďfier1: gotisches Mauerwerk der Kirche, in Umrissen:
Verlauf der Fensterspalette (Zeichnung: T. Karel 2001)
Abb. 6: Rokycany, Konskr.-Nr. 1I712, Ansicht der Westfassa-
de, schraffiert: gotisches Mauerwerk der Kirche, in Umrissen:
Verlauf der Fensterspalette (Zeichnung: T. Karel 2001).
Abb. 7: Rokycany, Konskr.-Nr. 1I7/2, Ansicht der Ostfassade,
schraffiert: gotisches Mauerwerk der Kirche (Zeichnung:
T. Karel 2001).
Abb. 8: Rokycany, Konskr.-Nr. II7/2, Ansicht der Nordfassa-
de (Foto: J. Gryc 1975)
Abb. 9: Rokycany, Konskr.-Nr. I1712, Ansicht der Westfassa-
de (Foto: I. Gryc 1974).
Abb. 10: Rokycany, Konskr.- Nr. II712, Ansicht der Ostfassa-
de (Foto: J . Gryc I97 4)

( Uberset7ung K. Matásek)

87


