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Kostel v Mělnici, vesnici ležící ve vzdálenosti 12 km smě-
rem na severozápad od Horšovského Týna a  zmíněné 
poprvé v  písemných pramenech predikátem místního 
šlechtice Kunráta v roce 1235,1 uvedl blíže do odborné li-
teratury až D. Líbal v roce 1995.2 Z velké části dochovaná 
gotická stavba tohoto kostela vznikla podle jeho názoru 

pod vlivem z  Horšovského Týna jako nejbližšího kultur-
ního střediska na sklonku první čtvrtiny 14. století s tím, 
že portál z podvěží do chrámové lodi je mladší a pochá-
zí zřejmě až z třetí čtvrtiny 14. století. Naposled se koste-
lem v Mělnici ze stavebně-historického a zčásti i architek-
tonického hlediska zabýval K. Nováček. Zařadil ho mezi 
středověké vesnické svatyně, jejichž stavbu lze hypotetic-
ky spojovat s dosahem působení uměleckého vlivu kláš-
tera benediktinů v Kladrubech. Jako vodítko mu při tom 
posloužil nález tří žulových kusů druhotně osazených ve 
zdivu severní vstupní předsíně a  pojednaných kamení-
kem na pohledové straně mělkými výžlabky a zkosenými 
hranami, podle K. Nováčka stejným způsobem, jaký je vi-
dět na ostění gotických oken presbyteria kostela ve Starém 
Sedle nedaleko Kladrub. Hlavní portál do kostela v Měl-
nici, provedený z arkózy na severní straně chrámové lodi, 
vyhodnotil K. Nováček jako vývojově starší architektonic-
ké řešení ve srovnání s gotickým hlavním portálem farní-
ho kostela v Kostelci (u Kladrub) a v Horních Sekyřanech.3

K vrcholně gotické stavební etapě kostela sv. Jiljí v Měl-
nici patří loď o  podlahové ploše 8,1 × 12,5 m a  trojboce 
uzavřené presbyterium bez opěráků, oddělené od šir-
ší a poněkud nižší plochostropé lodi lomeným triumfál-
ním obloukem a sklenuté žebrovými klenbami – klenbou 
křížovou a v závěru klenbou paprsčitou (obr. 1, 2). Hra-
nolová věž stojící v ose západního průčelí svatyně, jakož 
i sakristie, jež se nalézá na severní straně presbyteria a je 
z  něho přístupná prostým gotickým portálkem, vznikly 
dodatečně.

Na západní stěně lodi uvnitř věže lze vidět dva vý-
znamné prvky gotické kamenické práce. Jde o  zdobný 
portálek v  přízemí, završený lomeným obloukem, už-
ším, než je dolní pravoúhlá část průchodu, a  jehož paty 
jsou vyneseny konvexkonkávně tvarovanými konzolami 
(obr.  3, 4). Druhým takovým prvkem je rozeta vnějšího 
průměru 1,4 m v prvním patře věže (obr. 5). Zatímco por-
tálek je umístěn v podélné ose chrámové stavby, rozeta se 
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Obr. 1. Mělnice (okr. Domažlice), kostel sv.  Jiljí. Půdorys příze-
mí. Šrafurami jsou vyznačeny dvě předpokládané gotické staveb-
ní etapy: z doby kolem poloviny 14. století (presbyterium a  loď) 
a snad z pozdního 15. nebo až z počátku 16. století (nelze však vy-
loučit, že přízemí – spodní část západní věže představuje stavební 
etapu ještě z 2. poloviny 14. století). Čárkovanou čarou v tloušť-
ce severního úseku západní obvodové zdi lodi nad rovinou řezu 
je zakreslen dnes zazděný, naposled asi v barokní době upravený 
vstup na hudební kruchtu a rozeta, která tvořila součást západ-
ního průčelí gotické svatyně. (Zaměření oměrným způsobem, sta-
vebně-historický rozbor a kresba J. Kaigl, 2008, 2013)

1 FRÝDA, F.: Mělnice, o. Domažlice, s. 65.
2 Gotika v západních Čechách (1230–1530), 1. sv., s. 308 (heslo 

Mělnice, kostel sv. Jiljí; zpracoval LÍBAL, D.). Viz též LÍBAL, D.: 
Katalog gotické architektury v České republice do husitských vá-
lek, s. 250.

3 NOVÁČEK, K. et al.: Kladrubský klášter 1115–1421, s. 172–173.
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odchyluje od této osy směrem na jih o téměř půl metru. To 
asi souviselo se záměrem upravit zvenčí vstup na západní 
tribunu v úrovni její podlahy v severozápadním koutu lodi 
tam, kde se nalézal vstup do prvního patra dnešní hudeb-
ní kruchty (tento vstup je zazděn; otisk zaniklého vnějšího 
krytého schodiště směrem k němu lze vidět na severním 
průčelí věže).

Zda je západní portálek současný s úpravou západního 
průčelí pomocí rozety, nebo je mladší, není jisté. Ani v po-
chopení jeho funkce nemáme velkou jistotu. Určitě se ni-
kdy nejednalo o hlavní vchod do farního kostela. Spíš při-
padají v úvahu jiné dvě domněnky: portálek sloužil zatím 
v nejasných provozních souvislostech jako zvláštní vstup 
zvenčí patronům svatyně a členům jejich rodiny, anebo 
jde o známku toho, že přízemí – spodní část věže, jehož 
úroveň je charakteristicky nižší než podlaha v lodi, vznik-
lo byť dodatečně, ale snad už v druhé polovině 14. stole-
tí se záměrem využívat je k účelům (křestní kaple?),4 jež 
si vyžádaly orientaci kamenicky zdobně pojednané práce 
na portálu směrem dovnitř tohoto prostoru a ne do chrá-
mové lodi.

Hledáme-li pro portálek, jenž provozně spojuje příze-
mí věže s  lodí kostela v  Mělnici a  je zjevně odvozen od 

gotických portálů sedlových, srovnání v historické archi-
tektuře, lze poukázat na vzdáleně příbuzné, i když vývo-
jově o něco starší a po výtvarné stránce daleko náročnější 
sedlové portály snad jihofrancouzské umělecké proveni-
ence se slepým kružbovým trojlistem a hladkým tympa-
nonem ve vrcholu, umístěné ve Starém paláci Pražského 

Obr. 2. Mělnice, kostel sv. Jiljí. Pohled do jižní části žebrových kle-
neb v presbyteriu. (Fotoarchiv Národního památkového ústavu, 
generální ředitelství, foto V. Uher, 1981)

Obr. 3. Mělnice, kostel sv. Jiljí. Západní portálek do lodi v přízemí 
věže. (Foto J. Kaigl, 2008)

4 V  severovýchodním koutu přízemí věže, které slouží přede-
vším jako komunikační a  schodišťový prostor a  vyznačuje se 
režným zdivem z  lomového kamene – s  výjimkou omítnuté 
stěny s  portálkem do chrámové lodi, dochovala se středově-
ká kamenná křtitelnice zhruba polovejčitého tvaru o  průmě-
ru celkem 87 cm, zdobená rustikálním plochým obloučkovým 
vlysem, a  nad ní původní manipulační výklenek provedený 
v tloušťce severní obvodové zdi. Je pravděpodobné, že dnešní 
poloha křtitelnice je velmi stará. – TRAJER, J.: Historisch-statis-
tische Beschreibung der Diöcese Budweis, s. 792, uvádí, že věž 
kostela v  Mělnici shořela v  roce 1701 a  že její dnešní vzhled 
s cibulovitou bání a lucernou pochází z roku 1702. Viz též den-
drochronologické datování (1701/1702) jednoho z trámů stro-
pu v podlaží pod zvonicí. KYNCL, J., KYNCL, T.: Mělnice, kostel 
sv. Jiljí [online]. Tamtéž stejní autoři datují stropní trámy v pří-
zemí věže 1343/1344; jde o  prvky nejspíš druhotně použité, 
popř. zhotovené ze staršího dřeva.
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hradu od doby jeho přestavby za rané vlády Karla IV. v tři-
cátých až čtyřicátých letech 14. století (obr. 6).5

Jedním ze znaků gotické architektury presbyteria kos-
tela v Mělnici je uspořádání klenebních konzol na roz-
hraní křížové a  paprsčité klenby na způsob tří jehlan-
ců těsně vedle sebe, z nichž vyrůstá trojice klenebních 

Obr. 4. Mělnice, kostel sv. Jiljí. Západní portálek do lodi z přízemí 
věže – pohled v lodi na portálovou niku a rub portálku. (Fotoar-
chiv Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Plzni, foto R. Ko-
dera, 1997)

Obr. 5. Mělnice, kostel sv. Jiljí. Rozeta někdejšího gotického západ-
ního průčelí. Pohled v 1. patře věže. (Foto J. Kaigl, 2008)

5 NĚMEC, R.: Lucemburská rezidence na Pražském hradě, český 
korunovační řád a téma appartementu ve 14. století, s. 12–13. 
CHOTĚBOR, P.: Pražský hrad doby lucemburské, s. 351. Srov. se 
soudobým portálkem a  oknem opatřenými vícelaločnou sle-
pou kružbou na tympanonu v tvrzi v Litovicích (okr. Praha-vý-
chod). DURDÍK, T.; CHOTĚBOR, P: Projevy přímého působení 
francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 
14. století, s. 233, 235. – Gotickým portálkem sledovaného typu, 
byť ve velmi rustikálním pojednání kamenickou prací, vchází 
se z presbyteria do sakristie kostela v Klátovej Novej Vsi – Sád-
ku (Slovensko, okr. Partizánske). Naproti tomu slohově vyzrálý 
příklad z počátku 13. století v dnešní severovýchodní Francii 
(v Lotrinsku) představuje portál (vnitřní část, opět s tympano-
nem v  horním trojlistu) dochovaný ve zříceninách někdejší-
ho benediktinského opatství Sainte-Vanne ve Verdunu (areál 
citadely).

Obr. 6. Praha, Pražský hrad. Starý královský palác, arkádový 
trakt. Sedlový portál s tympanonem a slepým kružbovým trojlis-
tem ve vrcholu – někdejší vstup do sálu v západním křídle, kde 
je dnes takzvaná Sloupová síň Václava IV. Přibližně 30.–40. léta 
14. století. (Foto J. Gloc, b. r.)
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žeber ve tvaru otupeného, oboustranně jedenkrát vyžla-
beného klínu. Tyto trojdílné konzoly se podobají kle-
nebním konzolám, jaké známe z umělecky pokročilých 
stavebních podniků cisterciáckého řádu i  odjinud již 
v době na sklonku 13. a počátkem 14. století (Zlatá Ko-
runa, kapitulní síň; Osek, severní křídlo křížové chod-
by; Chomutov, presbyterium kostela sv.  Kateřiny), ale 
v  Mělnici jde bezpochyby o  mnohem mladší architek-
tonický článek.

Hlavní vstupní portál do mělnické svatyně byl prove-
den se snahou po velké zdobnosti (obr. 7, 8). Jeho šikmo 
rozevřená ostění jsou členěna dvěma oblouny, pěti pruty 
ve tvaru hruškovce (na vnější straně je poloviční hruško-
vec pootočen ve směru kolmém na směr průchodu por-
tálem), vesměs s  vlastními patkami a  vysokými polygo-
nálními soklíky, a  dále výžlabky mezi nimi. Je typickým 
reprezentantem takzvaného lineárního výtvarného smě-
ru ve vrcholně gotické architektuře v  Čechách přibližně 
v polovině a třetí čtvrtině 14. století.

Erb vladyckého rodu z Mělnice – stříbrný štít polcený, 
v jehož levé polovině je uprostřed červené břevno –, tvo-
ří součást původní kamenické a  malířské výzdoby stěn 
velkého (audienčního) sálu na hradě Laufu u Norimber-
ka s početným zastoupením znaků české šlechty (obr. 9). 

Obr. 7. Mělnice, kostel sv. Jiljí. Hlavní portál. (Fotoarchiv Národ-
ního památkového ústavu, ú. o. p. v Plzni, foto R. Kodera, 1997)

Obr. 8. Mělnice, kostel sv. Jiljí. Hlavní portál – detail profilace ostě-
ní a paty portálu. (Fotoarchiv Národního památkového ústavu, 
ú. o. p. v Plzni, foto R. Kodera, 1997)

Obr. 9. Lauf an der Pegnitz (Německo, Bavorsko), hrad. Erb vla-
dyků z Mělnice na jedné ze stěn velkého (audienčního) sálu. (Foto 
V. Růžek, b. r.)
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Tato výzdoba pochází asi z roku 1361 nebo 1362 a zrca-
dlí se v  ní dosti věrně představa Karla  IV. o  české státní 
myšlence a  skladba tehdejší dvorské společnosti kolem 
něho.6 Vzhledem k  tomu je nasnadě domněnka, že go-
tickou stavbu kostela v  Mělnici nebo její gotické úpravy 
ovlivnily podněty z prostředí právě u dvora Karla IV. v Pra-
ze zhruba kolem poloviny 14. století. Pro názor, že se při 
tom uplatnil současně vliv dvorského umění a architektu-
ry v tehdejší Praze, stejně jako pro jiný předpoklad, že ur-
čující uměleckou úlohu sehrál v Mělnici kladrubský kláš-
ter benediktinů nebo snad Horšovský Týn, scházejí zatím 
přesvědčivé důkazy.

Všestranný rozmach vzdělanosti, výtvarných umění 
a uměleckých řemesel v Čechách a ve střední Evropě za 
vlády Karla  IV. je jedním z  fenoménů dějin středověku. 
Karel  IV. byl typem panovníka – vznešeného mecenáše, 
jemuž mocenské ambice a politika splývají v jedno s nále-
žitou uměleckou reprezentací státu a vlastní osoby.7 Ten-
to přístup byl inspirací nejen pro okruh nejbližších rádců 
Karla IV. a  lidí, kteří se pohybovali u  jeho dvora, a přišli 
tak přímo do styku s vytříbenou a kosmopolitně zaměře-
nou pražskou dvorskou kulturou, ale i pro další aristokra-
ty světské a církevní v českých zemích i v sousední cizi-
ně. Ti všichni se snažili napodobit úspěšného panovníka 

jim dostupnými prostředky a své úsilí mohli vnímat jako 
společenskou nutnost. Výmluvné je v  tomto směru svě-
dectví probošta kláštera premonstrátek v Chotěšově Old-
řicha z Valdštejna, jenž napsal v roce 1376, že zvelebením 
kláštera se snažil předejít možnosti, že by upadl u císaře 
v nemilost.8

Oproti mělnickému kostelu se uplatňuje v  odbor-
né literatuře daleko častěji kostel Narození Panny Marie 
v Loučimi (nedaleko Kdyně, okr. Domažlice; obr. 10, 11, 
12). Zejména se jím zabývali V. Mencl, D. Líbal a K. Be-
nešovská (Fischerová), přičemž názor na časové zařazení 

Obr. 10. Loučim (okr. Domažlice), kostel Narození Panny Marie. Pohled od jihovýchodu. (Fotoarchiv Národního památkového ústavu, 
generální ředitelství, snímek před rokem 1899)

6 RŮŽEK, V.: Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimber-
ka z roku 1361, s. 128, 228, 258, 264–265 a d. – SEDLÁČEK, A.: 
Hrady, zámky a  tvrze království Českého, 9.  díl, s.  117, uvádí 
v době po polovině 14. století Dobrohosta z Mělnice, jenž dr-
žel podle A. Sedláčka další dvě farní vsi v horšovském arcijá-
henství: Valtířov (1358; viz též LC I/1, s.  72) a  Šitboř (1359?). 
Bližší představa o společenském postavení tohoto Dobrohosta 
z Mělnice dosud v odborné literatuře chybí.

7 FAJT, J. (ed.): Karel IV., Císař z Boží milosti.
8 NEUWIRTH,  J.: Geschichte der bildenden Kunst in Böhmen 

vom Tode Wenzels III. bis zu den Husitenkriegen, s. 81–111.
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Obr. 11. Loučim, kostel Narození Panny Marie. Půdorys příze-
mí. Šrafurou je vyznačena stavební etapa přibližně z 2. poloviny 
14. století. Předpokládanou polohu zaniklého západního vstup-
ního portálu do gotického kostela zachycuje šipka s  tečkovanou 
čarou. (Zaměření oměrným způsobem, stavebně-historický roz-
bor a kresba J. Kaigl, 2009, 2013)

a hodnocení památky se postupně vyvíjel a měnil.9 Soudí 
se, že jde buď o jednu z prvních chrámových staveb s lodí 
sklenutou na střední podporu s využitím obkročné klenby 
v Čechách v třicátých až čtyřicátých letech 14. století, po-
případě v době kolem poloviny 14. století, nebo o mladší 
dílo, pocházející z třetí čtvrtiny 14. století či až z doby ko-
lem roku 1400, jež je třeba řadit po architektonické strán-
ce k  tehdy oblíbenému typu centrálně řešených prosto-
rů stejně jako například loď mariánského kostela Na slupi 
(Na Trávníčku) v Praze na Novém Městě (postaven v še-
desátých letech 14.  století) nebo kostela ve Vetlé poblíž 
Roudnice nad Labem (obr.  13; dílo snad z  doby kolem 
roku 137010).

V dosavadním poznání dějin loučimského kostela lze 
se setkat s využitím zprávy o založení kaple sv. Kateřiny 
v  Loučimi v  roce 1404 tak, že tato kaple byla totožná se 
sakristií dnešní svatyně.11 Vzhledem k  tomu, že uvede-
nému roku neodpovídá dochovaná, na první pohled po-
někud starší gotická architektura včetně kleneb sakristie 
(obr. 14), uvažovalo se o tom, že kaple sv. Kateřiny nebyla 
v roce 1404 nově postavena, ale spíš jen opravena nebo 
znovu vysvěcena.12 Ze zakládací listiny však vysvítá, že 
kaple sv. Kateřiny v Loučimi s velkou pravděpodobností 
netvořila při svém vzniku stavební součást farního koste-
la. V zájmu bližšího určení její polohy písař v roce 1404 to-
tiž napsal, že jde o kapli na místním hřbitově – capella sita 
in cimiterio ecclesiae parrochiali –, konkrétně při hřbitov-
ní zdi – capella unam in municione cimiterii parrochialis 
ecclesiae.13 Jak se zdá, zasvěcení sakristie sv. Kateřině je 
tedy mladšího data a bylo na sakristii přeneseno až doda-
tečně, po zániku původní kaple sv. Kateřiny v době zatím 
blíže neurčené. Nepřekvapilo by, kdyby se ukázalo, že go-
tická kaple sv. Kateřiny stála kdysi tam, kde se dnes nalé-
zá márnice, což je drobná prostá budova s nepravidelným 
dvojbokým závěrem na východní straně a nízkou stano-
vou střechou, umístěná v severozápadním koutu hřbitova 
jako součást jeho zděného ohrazení, ve vzdálenosti zhru-
ba 25 m směrem na severozápad od sakristie.

Stavební dějiny farního kostela v Loučimi, jehož exis-
tenci podchycují historické zprávy poprvé k roku 1357,14 
nejsou dosud spolehlivě rozlišeny. Ve způsobu pojed-
nání jehlancových klenebních konzol slepými kružba-
mi v presbyteriu, sakristii a lodi při jednotné, ale poně-
kud zhrublé kamenické práci ze žuly (obr. 15) obráží se 
možnost vzniku chrámové stavby, popřípadě pronika-
vá gotická proměna jejích základních částí staršího pů-
vodu pouze povšechně v  14.  století. Mohutná hranolo-
vá věž předstupující před západní průčelí lodi je mladší 
a pochází podle předpokladu až z počátku 16. století.15 
Nález několika žulových gotických kusů (torzo profilova-
ného portálového ostění, obr.  16; kusy opatřené slepou 
kružbou na způsob trojčetného obloučku, obr. 17; a jiné), 
jejich tvary a druhotné umístění právě ve svislém zdivu 
průchodu mezi přízemím lodi a věže, to vše naznačuje, 
že do kostela v  Loučimi se kdysi vcházelo zdobným vr-
cholně gotickým portálem umístěným v  ose západního 
průčelí svatyně.

Sklenutí lodi loučimského kostela o  poměrně vel-
ké podlahové ploše 9,3 × 13,3 m žebrovými křížovými 
klenbami a  žebrovou trojpaprskovou klenbou obkroč-
nou v místě proti triumfálnímu oblouku na střední pilíř 

9 MENCL,  V.: Česká architektura doby lucemburské, s.  138. 
LÍBAL,  D.: Gotická architektura v  Čechách a  na Moravě, 
s.  172. FISCHEROVÁ,  K.: Výtvarné předpoklady české goti-
ky, s. 25–26. Gotika v západních Čechách (1230–1530), 1. sv., 
s. 303–305 (heslo Loučim, kostel Narození P. Marie; zpraco-
val LÍBAL, D.). LÍBAL, D., cit. 2, s. 242–243. BENEŠOVSKÁ, K. 
et  al.: Gotická architektura, s.  231 (heslo 2.149; zpracovala 
BENEŠOVSKÁ, K.).

10 MENCL,  V., c.  d., s.  103, 109. BENEŠOVSKÁ,  K.: Architektu-
ra pozdní lucemburské doby – návraty, variace, slepé ulič-
ky, krásný sloh (1360–1420), s. 208. Naproti tomu LÍBAL, D., 
cit. 2, s. 542, vrcholně gotickou stavbu presbyteria a lodi kos-
tela ve Vetlé časově zařadil až do doby kolem roku 1390.

11 Např. VANĚK,  K.; HOSTAŠ,  K.: Soupis památek historických 
a uměleckých v království Českém, 17. díl, s. 92–94.

12 FISCHEROVÁ,  K., c.  d., s.  26. Naposled BENEŠOVSKÁ,  K. 
et al., c. d., s. 231.

13 LE VI, s. 404–406, č. 211.
14 LC I/1, s. 60.
15 VANĚK, F.; HOSTAŠ, K., c. d., s. 93.
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Obr. 12. Loučim, kostel Narození Panny Marie. Pohled z lodi do presbyteria. (Fotoarchiv Národního památkového ústavu, generální ře-
ditelství, b. a., 1950)
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Obr. 13. Vetlá (okr. Litoměřice), kostel sv. Jakuba. Pohled v lodi na obkročnou klenbu v místě proti triumfálního oblouku. (Fotoarchiv 
Národního památkového ústavu, generální ředitelství, foto S. Divišová, 1958)

– zejména vybíhají-li klenební žebra ve tvaru otupeného, 
oboustranně jedenkrát vyžlabeného klínu z tohoto pilíře, 
jenž má osmiboký průřez, slohově vytříbeným způsobem 
přímo, bez konzol, a  v  provedení jemnou kamenickou 
prací –, bylo dílem bezpochyby jiné stavební skupiny než 
té, která prováděla nebo upravovala svislé zdivo presby-
teria, sakristie a lodi včetně klenebních konzol. Nápadný 
rozdíl v pojetí kamenické práce je ostatně velmi dobře vi-
dět na výbězích klenebních žeber umístěných uprostřed 
podélných stěn lodi: na robustní jehlancové konzoly se 
slepými kružbami, nahoře ukončené jednoduchou řím-
sou a tvarově spřízněné s klenebními konzolami stejného 
typu v presbyteriu a sakristii, dosedají vysoké hladké poly-
gonální nástavce, přičemž teprve z nich, opět přímo – bez 
přechodového článku, vyrůstají žebra klenby. Časový roz-
díl mezi zednickou a kamenickou prací na svislém a kle-
nutém zdivu v chrámové lodi však nemusel být nijak vel-
ký. Podle klenebních konzol lze naopak soudit, že klenby 
tvořily od počátku, nebo velmi záhy součást záměru, jak 
chrámovou loď prostorově uspořádat a shora uzavřít. Po-
kud se jednalo o záměr, jenž je proveden, což je pravděpo-
dobnější než jiný způsob, jako například dvě křížové klen-
by vytvořené za sebou napříč širokou lodí kostela, mohli 
bychom časově zařadit převážnou většinu vrcholně go-
tických stavebních prací na farním kostele v Loučimi, ve 
shodě s posledním publikovaným názorem K. Benešov-
ské, přibližně do třetí čtvrtiny 14. století.16

Pro loučimský příklad, při vědomí uplatnění staveb-
ního typu centrálně uspořádané chrámové lodi sklenu-
té na střední podporu ve střední Evropě spíš ještě ojedi-
něle ke konci 13. století a hojněji během první poloviny 
14.  století,17 postrádáme důkaz pro ranější datování. 

16 Tehdy i později v době předhusitské byli patrony farního koste-
la a pozemkovým vlastníkem v Loučimi příslušníci vladyckého 
rodu z Příchovic. SEDLÁČEK, A., c. d., s. 176. LC I/1, s. 60. LC 
III–IV, s. 92. Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, 
s. 11. – Točité vřetenové schodiště umístěné ve válcovém plášti 
zhruba uprostřed jižního průčelí chrámové lodi podstatně za-
sahuje do tloušťky její obvodové zdi, a proto je pravděpodobné, 
že vzniklo nebo bylo upraveno spolu s ní ve stejné době. Kromě 
toho lze zároveň soudit, že při stavbě schodiště se již počítalo 
se zaklenutím lodi, neboť schodiště má přidruženou statickou 
funkci – pomáhá zachytit a roznést ve svislém zdivu, obdobně 
jako protilehlý severní opěrák, šikmé tlaky působící ve výbězích 
klenebních žeber ve styku dvou sousedních kleneb.

17 Viz např. GÖTZ,  W.: Zentralbau und Zentralbautendenz in 
der gotischen Architektur. MAŁACHOWICZ, E.: Średniowiecz-
ne budowle jednofilarove na Ślasku. WAGNER-RIEGER,  R.: 
Mittelalterliche Architektur in Österreich, s.  122, 125–126, 
136–139 a  d. Základním zpracováním tématu pro české 
země je studie od FISCHEROVÁ, K., c. d., s. 24–34. – MAŁA-
CHOWICZ, E., c. d., s. 22, 25, 77–83, uvádí jako nejstarší zná-
mý příklad stavby sledovaného typu ve střední Evropě kostel 
sv. Jiljí ve Vratislavi (20. léta 13. století).
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Obr. 14. Loučim, kostel Narození Panny Marie. Pohled na severo-
východní stranu uvnitř sakristie. (Fotoarchiv Národního památ-
kového ústavu, generální ředitelství, foto V. Uher, 1981)

Obr. 15. Loučim, kostel Narození Panny Marie. Typická klenební 
jehlancová konzola zdobená slepými kružbami, v tomto případě 
na rozhraní výběhů křížové a  paprsčité klenby na severní stěně 
presbyteria. (Fotoarchiv Národního památkového ústavu, ú. o. p. 
v Plzni, foto J. Gryc, 1967)

Obr. 16. Loučim, kostel Narození Panny Marie. Špaleta průcho-
du v  přízemí z  lodi do věže s  nálezem druhotně použitého ka-
menného profilovaného kusu ostění gotického, nejspíš západního 
vstupního portálu. (Fotoarchiv Národního památkového ústavu, 
ú. o. p. v Plzni, foto R. Kodera, 1997)

Obr. 17. Loučim, kostel Narození Panny Marie. Špaleta průchodu 
v přízemí z lodi do věže s nálezem druhotně použitého kamenné-
ho kusu se slepou kružbou, původem nejspíš z gotického západní-
ho vstupního portálu. (Fotoarchiv Národního památkového ústa-
vu, ú. o. p. v Plzni, foto R. Kodera, 1997)
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Summary

Mělnice and Loučim
A contribution to the discussion on the Gothic architecture 
of two rural churches in western Bohemia

Keywords: western Bohemia — Mělnice — Loučim — rural 
parish church — Gothic architecture in the mid- and late 14th 
century — church nave arching towards the central support 
— St Margaret’s chapel at Poleň

The rural parish churches at Mělnice (near Horšovský Týn) and 
at Loučim (near Domažlice) in western Bohemia both appear to 
be examples of the High Gothic architecture influenced by the 
refined material culture flourishing in Prague under Charles IV 
and Wenceslas IV in the mid- and late 14th century. At Mělnice, 
this fact is mainly corroborated by the Gothic west doorway in 
the nave’s ground-floor, crowned by a  pointed arch, narrower 
than the lower rectangular part of the doorway, with its foots car-
ried upwards by means of convex-concave corbels. When look-
ing for an architecturally comparable feature, it is possible to re-
fer to the typologically partly relative, albeit somewhat older and 
artistically much more demanding saddle portal, most probably 
of French provenience, adorned with a blind trefoil tracery on 
the top and positioned in the Prague Castle’s Old Palace in the 
wake of its remodelling in the 1330s and 1340s.

The church at Loučim particularly distinguishes itself by its 
nave with ribbed groin vaults arching towards the central pil-
lar and a triradiate jumping ribbed vault positioned opposite to 

the triumphal arch. Projecting directly (without corbels) out of 
the mentioned octagonal pillar, the ribs constitute a fine stone-
mason’s work. Architecturally, that edifice represents similarly 
designed church naves, frequently accompanying the applica-
tion of the so-called beautiful style in the architecture of Bohe-
mia during the last third of the 14th century and in the early 15th 
century.

The presumption is that both at Mělnice and Loučim, the 
mediating role was played by a prospective building owner who 
was familiar with the development in Prague that became an 
exceptionally significant centre of culture, arts and crafts. The 
coat-of-arms of the squires of Mělnice can be found among the 
crests of Bohemian noblemen in the Blazon Hall of Lauf Cas-
tle near Nuremberg. Originated probably in 1361 or 1362, those 
coats-of-arms quite accurately capture the composition of the 
court circles around Charles IV. As for Loučim, decisive might 
have been the circumstance that the St Margaret’s chapel in the 
nearby village of Poleň had a vaulted nave, arching – probably 
like at Loučim – towards the central support, using a triradiate 
jumping vault in the place opposite to the triumphal arch. It is 
possible that this structure dates back to the time when Poleň 
along with the nearby Pušperk Castle and other estates in the 
surroundings in the late 1370s and in the 1380s belonged to Cti-
bor Tlam of Drasty, Royal Burgrave of Dobříš and High Chaser 
(1367–1378, 1385).

(Translated by Karel Matásek)


