
D�jiny staveb 2018. Plze� 2018, s. 141-154 

D�JINY STAVEB  2018   141

Olešky – nové post�ehy k problematice stavebního 
vývoje kostela Narození Panny Marie 
Milan Falta

Vesnice Olešky,1 která je dnes sou�ástí obce Rad�jo-
vice, se nachází na mírném jihovýchodním svahu nad to-
kem Boti�e asi 7,5 km jihozápadn� od �í�an (okr. Praha-
východ). Nevelké organicky rostlé sídlo je situováno kolem 
kostela Narození Panny Marie, nad místem soutoku t�í 
drobných vodote�í. Boti�e, který pramení p�ibližn� 2,5 km 
jihovýchodním sm�rem, a dvou pot��k�, z nichž jeden 
vytéká z blízkých Rad�jovic a druhý pramení na východ-
ním okraji Olešek. P�estože o Oleškách nejsou z období 
raného st�edov�ku zachovány písemné informace, je d�-
vodné p�edpokládat jejich pozici v širším komunika�ním 
koridoru sm��ujícím k sázavským brod�m. První písemná 
zmínka pochází z roku 1352, kdy se informace o farním 
kostele ve vsi Oleška v �í�anském d�kanství (Oleska / 
Decanatus Ryczanensis) objevuje v rejst�íku papežského 
desátku.2 U mladší zprávy z roku 13863 ohledn� podacího 
práva není jasné, zdali se týká tohoto �i jiného kostela.4 
Následující zprávy z let 1415 a 14185 referují o fluktuaci 
plebán� a p�ímo zmi�ují coby patrony místního kostela 
benediktinský klášter St�tí sv. Jana K�titele na Ostrov� 
u Davle (mon. S. Johannis Baptiste in Insula) a Jana zvané-
ho Skomrat z Blažimi (Skomroth de Blazim).6 Více ze 
st�edov�kých písemných pramen� již vy�íst není možné.7 
Pro hlubší poznání historie a vývoje sídla je tak t�eba se 
soust�edit na obstojn� dochovaný hmotný pramen v podob� 
kostela Narození Panny Marie. 

Jednoduchá p�ibližn� orientovaná stavba sestává 
z dlouhé plochostropé lodi, která se elipticky zakon�eným 
triumfálním obloukem otevírá do pravoúhlého kn�žišt� 
s k�ížovou klenbou s h�ebínky. V ose západního štítu je na 
mírn� obdélném p�dorysu vzty�ena v�ž s valen� klenutým 
p�ízemkem a trámovými stropy ve vyšších patrech. Vý-
razná protáhlost celé stavby je ješt� akcentována v ose 
presbyteria p�ipojenou sakristií. Kostel tak ve své sou�asné 
podob� skrývá složitý organismus, který je velmi d�ležitým 
zdrojem informací s vysokou výpov�dní hodnotou o jeho 
st�edov�kém, ale i mladším období, �ímž nep�ímo podává 
sv�dectví i o d�jinách okolní vesnice. 

                                                           
1 K významu názvu místa více Profous, A.: Místní jména 
v �echách III. Praha 1917, s. 267. 
2 Tomek, W. W. (ed.): Registra desátk� papežských z dioecezí 
pražské. Praha 1873, s. 40. 
3 Emler, J. (ed): Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica 
Pragensem per archidioecesim III–IV (1373–1390). Pragae 1879, 
s. 181. 
4 V úvahu p�ipadá nap�. ran� gotický kostel Všech svatých ve vsi 
Oleška u Kostelce nad �ernými lesy. 
5 Emler, J. (ed): Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica 
Pragensem per archidioecesim VII (1410–1419). Pragae 1886, s. 
155 a 263. 
6 Podrobn�ji nap�. Podlaha, A.: Posvátná místa Království �eského 
I/I. Praha 1907, s. 191–192. 
7 Jak uvádí již Sedlá�ek, A.: Místopisný slovník historický králov-
ství �eského. Praha 1909, s. 664. 

Cílem pr�zkumu kostela Narození Panny Marie 
v Oleškách je objasnit podobu nejstarších vývojových stadií 
chrámu a tím p�isp�t k prohloubení sou�asných znalostí 
o stavebních postupech, procesech etapizace výstavby, 
komunika�ním schématu a prostorov� funk�ním uspo�ádání 
ran� st�edov�kého kostela na �eské vesnici. Kresebná do-
kumentace, vycházející z terénních skic a m��ení, se d�raz-
n�ji zam��uje na západní polovinu objektu, jejíž majoritní 
�ást tvo�í torzo st�edov�ké lodi a nízkého, z�ejm� pouze 
dvoupodlažního zd�ného románského v�žového útvaru. P�i 
zevrubn�jším ohledání stavby soub�žn� s nahlédnutím do 
starší fotografické dokumentace8 vyvstala závažná otázka 

                                                           
8 Za laskavé poskytnutí starší fotografické dokumentace, po�ízené 
p�i inventarizaci kostela v r. 2004, tj. p�ed obnovou vn�jšího plášt� 
kostela, d�kuji panu Rudolfu Flachsovi; jiné fotografie kostela p�ed 
obnovou vn�jšího plášt� publikoval Smrž, J.: Románská architek-

Obr. 1: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Pohled na kostel od jihovýchodu. V polovin� pr��elí 
je dob�e patrný vertikální p�ed�l mezi kvádrovým zdivem 
románské lodi a jejím novov�kým prodloužením (foto M. 
Falta 2016). 
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týkající se podoby prvotní objemové figury kostela a její 
vrcholn� st�edov�ké prostorové transformace. Na základ� 
zjišt�ných fakt� je možné postavit a dále sledovat hypotézu, 
že sou�asný kostel v sob� obsahuje velmi skromnou vel-
možskou svatyni, jejíž realizace byla pro stavitele (�i sta-
vebníka) svízelná a v období raného st�edov�ku ani nemu-
sela být pln� stavebn� dokon�ena. 

I když kostel v Oleškách v sob� zahrnuje cenné do-
klady o ran� st�edov�kém stavitelství i gotickém malí�ství, 
tak se mu odborná obec v�nuje pouze okrajov�. Románský 
p�vod objektu identifikoval v rámci stru�ného popisu již A. 
Podlaha v roce 1907,9 p�esto v následujících desetiletích 
literatura o kostele ml�í. Diskurz se ke stavb� vrací až 
v šedesátých,10 respektive sedmdesátých letech, kdy zá-
kladní popis stavby p�edkládá A. Merhautová11 a datuje ji 
do druhé poloviny 12. století. Autorka si všímá i nového, 
respektive barokn� pozm�n�ného vršku v�že, nicmén� 
z této skute�nosti nevyvozuje žádné d�sledky a situaci blíže 
nezkoumá. Její pozornosti neunikla ani v západní �ásti lodi 
vložená, jedním valeným obloukem podklenutá tribuna, 
jejíž prostorovou konfiguraci ani související komunika�ní 
osnovu už ale více nerozvádí.12 Typologie olešské tribuny 
se jeví v �eském prost�edí jako vzácná, a p�esto ji nezmi�u-
je ani zásadní sta	 V. Mencla, obšírn� se v�nující genezi, 
vývoji i spole�enskému kontextu panských tribun v �eské 
a slovenské románské architektu�e.13 Zmínku o kostele 
v Oleškách najdeme v tabulkové �ásti díla A. Tomas-
zewského,14 avšak typologie tribuny je zde identifikována 
myln�.15 V posledních letech se stru�ný popis chrámu spolu 
s hodnocením gotické výmalby objevuje v korpusu v�no-
vaném st�edov�ké nást�nné malb�.16 V souvislosti 
s obnovou památky byl v roce 2010 zpracován podrobný 
projekt, který krom navrženého �ešení obsahuje i stavebn�-
historické hodnocení a stru�ný popis v�etn� výkresové i 
fotografické dokumentace objektu.17 Na tyto texty navazuje 
M. Žilková, jež se kostelu v�nuje v rámci své diplomové 
práce.18 

                                                                                             
tura �R. Dostupné na: http://romanske.blog.cz/1106/olesky-cast-
radejovic-ph. [25. 9. 2018]. 
9 Citace v pozn. 6, s. 191–193. 
10 Merhautová, A.: P�ísp�vek ke katalogu ran� st�edov�ké archi-
tektury v �echách, Um�ní 14/1966, s. 65d. 
11 Merhautová, A.: Ran� st�edov�ká architektura v �echách. Praha 
1971, s. 182. 
12 P�ístup na tribunu, respektive do patra v�že, p�edpokládá v 
pozici sou�asného vstupu, když jeho ost�ní hodnotí jako p�vodní. 
13 Mencl, V.: Panské tribuny v naší románské architektu�e, Um�ní 
13/1965, �. 1, s. 29–62. 
14 Tomaszewski, A.: Romanskie koscioly z emporami zachodnimi 
na obsarze Polski, Wegier i Czech. In: Studia z historii sztuki XIX. 
Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdansk 1974, s. 328–332. 
15 Autor ve zdejší tribun� spat�uje typ 2a, tj. pouze emporu v�žo-
vou. 
16 Všete�ková, Z.: St�edov�ká nást�nná malba ve st�edních �e-
chách. Praha 2011, s. 221–223. 
17 Udatný, L.: Kostel Narození Panny Marie v Oleškách. Obnova 
kostela. Chýnice 2010. 
18 Žilková, M.: Filiální kostely �ímskokatolické farnosti �í�any u 
Prahy. Praha 2013, s. 50–59 (diplomová práce). Univerzita Karlo-
va, Katolická teologická fakulta (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/ 
detail/127151/). 

A�koli byly románské sou�ásti svatyn� podchyceny 
a popsány p�ed více jak sto lety, tak doposud nebyly 
z t�chto zjišt�ní vyvozeny hlubší záv�ry. Zatím nebyla 
v�bec zahájena diskuse o etapizaci výstavby ani o prvotní 
podob� kostela a otev�ená z�stává �ada otázek týkajících se 
zejména jeho prostorového a funk�ního schématu �i komu-
nika�ní osnovy. Do�ešeno není ani téma stavebního vývoje 
ve vrcholn� st�edov�kém a novov�kém období. Sou�asný 
stupe� znalostí o kulturní památce19 tak nem�žeme považo-
vat za dostate�ný a odpovídající jejímu výpov�dnímu po-
tenciálu i významu pro studium románských stavebních 
postup�.  
                                                           
19 �íslo Úst�edního seznamu kulturních památek: 22673/2-2155. 

Obr. 2: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Pohled na kostel od severozápadu p�ed obnovou 
vn�jšího plášt� stavby (foto R. Flachs 2004). 
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Badatelská hodnota tohoto hmotného pramene zdale-
ka není vy�erpána. Pro poznání nejstarších d�jin chrámu je 
zásadní vyhodnocení souvztažností konstrukcí a jejich 
jednotlivých prvk� v západní polovin� kostela. Klí�ovým 
faktorem pro porozum�ní procesu výstavby objektu je 
nezvyklé ukon�ení kvádrového zdiva v�že, jehož horní 
mez koreluje s p�edpokládanou úrovní korunní �ímsy 
románské lodi.20 Takovéto �ešení je v �eském prost�edí 
doloženo zatím jen v nepo�etných p�íkladech21. S nejv�tší 
pravd�podobností se jedná o poz�statek jednoho 
z užívaných stavebních postup�, respektive metody etapi-
zace výstavby. Problematice dynamických proces� vzniku 
románského kostela i jeho následným ran� st�edov�kým 
p�estavbám a dostavbám se p�ed více jak �ty�iceti lety 

                                                           
20 Sou�asné rozhraní �ádkového zdiva a omítané partie severního 
plášt� v�že nekoresponduje s reálným rozhraním románského a 
gotického (lomového) zdiva. Pod vrstvou omítky je skryto p�inej-
menším šest �ádk� kvádrového zdiva. 
21 Obdobná situace byla popsána nap�íklad u kostela sv. Mat�je v 
T�ebonín� na �áslavsku (Falta, M.: T�ebonín – Poznatky 
k princip�m etapizace románské v�že venkovského kostela. In: 
D�jiny staveb 2013. Plze� 2014(a), s. 15–22) nebo u kostela sv. 
Jakuba V�tšího v Rovné u St�íbrné Skalice (Hauserová, M.: Vývoj 
stavby a jejího poznání. In: Kostel sv. Jakuba V�tšího v Rovné u 
St�íbrné Skalice. St�íbrná Skalice 2013, s. 7–20.) 

za�íná na Fakult� architektury �VUT v Praze zabývat 
M. Radová-Štiková22 a vztah románské západní v�že ke 
štítovému pr��elí sakrální stavby dále studují zejména její 
žáci.23 Výzkum vedený v oblasti metod etapizace sledoval 
až na výjimky24 situace, kdy k hotové chrámové lodi byla 
v období raného st�edov�ku následn� p�istav�na celá v�ž. 
A to jak ve form� p�iložení celého v�žního t�lesa odd�le-
ného od západního pr��elí dilata�ní spárou,25 tak materiá-
lov� úsporn�jší variantu s nadezd�nou východní zdí v�že 
nad štítem lodi.26 Velmi dlouhou dobu z�stal zcela bez 
povšimnutí aspekt p�ed�lu ve form� vodorovné spáry, 
nacházející se v úrovni nad druhým nebo t�etím podlažím 

                                                           
22 Radová-Štiková, M. – Škabrada, J.: Románské stavitelství – 
u�ební texty �VUT. Praha 1976 (II. vydání 1992), s. 274–278. 
23 Nap�íklad J. Škabrada, T. Dittrich nebo M. Hauserová. Etapizaci 
se v�nují nap�. V. Razím nebo J. Skopec. Je nutné zmínit i J. 
Kroupu, který se transformacemi objekt� zabývá v dob� gotiky. 
24 Razím, V.: Ke stavebnímu vývoji románského kostela St�tí sv. 
Jana K�titele v �esticích (okres Strakonice), Pr�zkumy památek 
1/1994, �. II, s. 99–102 identifikuje blíže neznámý objekt coby 
p�edch�dce románské v�že. 
25 Skopec, J.: Stavební prom�ny kostela sv. Gotharda v Brozanech 
nad Oh�í do pozdn� gotické p�estavby. In: D�jiny staveb 2006. 
Plze� 2006, s. 43–48. 
26 Citace v pozn. 22, s. 274– 278. 

Obr. 3: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Západní �ást jižního pr��elí lodi se zazd�nými 
románskými portály sm��ujícími do p�ízemí lodi i na 
pavla�ovou �ást empory (foto M. Falta 2016). 
 

Obr. 4: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Detail zazd�ného otvoru pravoúhlého vstupu na 
pavla�ovou �ást empory (foto L. �iháková 2018). 
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v�že románského vesnického kostela.27 Tato opomíjená 
stopa stavební p�estávky, jež byla autorským pr�zkumem 
identifikována u n�kolika staveb v prakticky shodných 
pozicích,28 vypovídá o mnohem více rozší�eném užití 
etapizace výstavby t�chto kostel�, než se dosud p�edpo-
kládalo. Podporuje tak p�edstavu možného konstruování 
zvonových pater v�že z leh�ích a mén� trvanlivých mate-
riál� a zejména nastoluje úvahy o možné úplné, a	 již 
cílené, �i nucené neexistenci vrchních pater v�že. 

Z exteriéru p�ístupné dochované líce ran� st�edov�-
ké stavby napovídají, že olešský kostel Narození Panny 
Marie byl pravd�podobn� založen v jedné fázi nad celým 
zamýšleným p�dorysem, tedy jako celek �ítající západní 
v�ž a lo
, která se otevírala do dnes již sneseného presby-
tá�e. Strohé románské zdi lodi i v�že, vystupující bez 
soklu p�ímo z terénu, jsou zbudovány z masiv-
ních kamenných blok� kladených do více mén� pravidel-
ných �ádk�. Z terénního pr�zkumu lokality je patrné, 
že charakter st�n i stavebního materiálu v dolní �ásti lodi 
i v�že je znateln� odlišný od horních, taktéž ran� st�edo-
v�kých partií.29 Rozhraní indikující odlišnou kvalitu zd�ní 
románského kostela se nachází na plášti lodi i t�lesu v�že 
ve shodné pozici, a to ve výšce p�ibližn� 3,5 metru nad 
sou�asnou podlahou, tedy asi 0,4 metru nad domn�lou 
p�vodní podlahou tribuny.30 Horní hranu románského 
zdiva p�edpokládáme ješt� asi o 2,5 metru výše, 
v souhrnné výšce 6 metr�. Spodní �ást stavby byla zbudo-
vána z mnohem precizn�ji opracovaného i kladeného 
kamene, �ímž vzniklo zdivo s relativn� malými, úhledný-
mi a pravidelnými spárami. �ádkové zdivo horní �ásti 

                                                           
27 Výsledky autorského pr�zkumu objemových variant západních 
�ásti vesnických podélných jednolodních tribunových kostel� se 
západní v�ží z 12. a první poloviny 13. stol. jsou shrnuty 
v doktorské diserta�ní práci: Falta, M. Stavební postupy 
a konstruk�ní principy ran� st�edov�kého venkovského kostela 
v �echách. Praha 2016. �eské vysoké u�ení technické v Praze, 
Fakulta architektury (https://dspace.cvut.cz/handle/10467/67724). 
28 Vodorovná spára byla pozorována p�ibližn� ve dvou stejných 
pozicích, a to v místech styku šikmé roviny st�echy s vertikálou 
bo�ních st�n v�že, tedy zhruba v polovin� výšky štítu u kostel� ve 
Svojšín� a Pa�ížov�, ve Vysokém Újezd� nad D�dinou, v Po�í�í 
nad Sázavou (kostel sv. Petra a Pavla), v Obd�nicích a nez�eteln� i 
v �elákovicích, nebo vzácn�ji v úrovni korunní �ímsy lodi v Rov-
né, T�ebonín� a v Oleškách. 
29 Veškeré úvahy jsou provád�ny na základ� ohledání fasád 
v exteriéru. V interiéru není líc zdí z d�vodu omítnutí p�ístupný. 
30 P�vodní úrove� podlahy pouze odhadujeme, její nášlapnou 
vrstvu p�edpokládáme 10–15 cm pod sou�asnou dlažbou. 

vykazuje výrazn� sníženou �emeslnou kvalitu zpracování 
i odlišnou techniku stav�ní. Kamenné bloky, �asto kladené 
i na výšku, jsou v�tší a hrub�ji otesané, takže výsledné 
zdivo vyniká mnohem širšími a nerovnom�rnými spárami, 
jež jsou ob�as vypln�ny plochými kameny. Odlišnost 
struktury je možné pozorovat též v armování, které zvý-
raz�uje hrany v�že. Zatímco starší zdivo vykazuje mno-
hem nápadn�jší rozdíl mezi nárožními kvádry a mezileh-
lými �ádky, tak v horních partiích se tento jev kv�li ob-
dobné velikosti kamen� zcela vytrácí. Rohy chrámové 
lodi výrazn�ji armovány nejsou. Technologii stavebního 
postupu a její p�ípadnou rozdílnost p�i konstruování spod-
ních a vrchních �ástí zdiva nelze zatím p�esv�d�iv� po-
psat. K základnímu rozboru postupu výstavby ran� st�e-
dov�ké fáze vesnického kostela bývá obvykle využita 
analýza dislokace plomb, respektive kapes po nosných 
prvcích konzolového lešení.31 Tyto elementy byly zachy-
ceny pouze ve spodní �ásti zdiva lodi. Na severní fasád� 
byly identifikovány t�i rozm�rné,32 v horizontální linii 
pravideln� rozmíst�né a druhotn� zazd�né kapsy. Jejich 
výšková pozice odpovídá p�ibližn� t�em p�tinám výšky 
spodní �ásti. Na jižní fasád� byly zachyceny pouze dv� 
obdobn� velké kapsy, ale ve výškov� nepravidelné pozici. 
Jelikož poz�statky po lešení byly nalezeny ve velmi 
skromném množství, nelze z této situace vyvodit konkrét-
ní záv�ry a dedukovat odlišnosti v technologiích stavební-
ho postupu. Rozdíl ve struktu�e spodního (staršího) 
a horního (mladšího) zdiva napovídá, že �asový horizont 
odd�lující jejich realizaci je o�ividn� delší nežli jedna 
sezónní technologická p�estávka. A	 již p�í�inou této 
prodlevy bylo cokoliv, patrn� to sv�d�í o jistých obtížích 
p�i realizaci díla. Domn�nku nestandardn� zdlouhavé 
a problematické výstavby podporuje práv� i obdobná 
výšková pozice horní meze �ádkového zdiva v�že vzhle-
dem k p�edpokládané pozici korunní �ímsy lodi,33 což 
m�že sv�d�it o neplánovaném a náhlém p�erušení stavby. 
Tuto eventualitu podporuje i absence románského západ-
ního štítu lodi, jenž byl proveden až z lomového zdiva 
spolu s vrchními patry v�že, s jejichž hmotou je prová-
zán.34 

                                                           
31 Poz�statky stop po lešení vykreslí na plášti objektu linie, které 
korelují s t�lesnou výškou zedník� a odpovídají jednomu staveb-
nímu záb�ru. Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb. Praha 
2003, s. 37 uvádí limitní výšku záb�ru na hranici 1,2 metru. K 
postupu výstavby je t�eba p�ipomenout, že n�kolik záb�r� tvo�ilo 
konstruk�ní fázi. Jednotlivé fáze jsou od sebe rozeznatelné nap�í-
klad rozdílnou strukturou zdiva, spáro�ezem, použitým materiálem 
nebo velikostí kvádr�. Je nasnad� se domnívat, že stavební fáze se 
mohou shodovat s roky, respektive sezónami, které byly p�erušeny 
zimní technologickou p�estávkou. Tuto domn�nku prozatím není 
možné doložit na základ� jiných historických pramen� (více o 
principu výstavby románského kostela Falta, M.: St�edov�ký 
vesnický kostel v �echách. In. Historická zkušenost v architektu�e 
a udržitelný rozvoj. Praha 2012, s. 6–14). 
32 Rozm�ry kapes na severním pr��elí jsou p�ibližn� 11 x 27 cm. 
33 P�esnou pozici románské korunní �ímsy lodi neznáme, vrchní 
partie st�n jsou p�ekryty omítkovou podst�ešní �ímsou. 
34 Možnost, že by byl zd�ný románský štít p�i gotické dostavb� 
celý stržen a v obdobném uspo�ádání nahrazen novým, se nejeví 
jako p�íliš pravd�podobná. 

Obr. 5: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. P�ed�l mezi kvádrovým zdivem románské lodi a jejím 
novov�kým�prodloužením (foto M. Falta 2016) 
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Obr. 6: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Detail eliptického oblouku vynášejícího pavla�ovou 
�ást tribuny (foto M. Falta 2016). 

Obr. 7: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Arkáda spojující v�žní a pavla�ovou �ást tribuny p�i 
pohledu z lodi (foto M. Falta 2018). 
 

Obr. 8: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Arkáda spojující v�žní a pavla�ovou �ást tribuny p�i 
pohledu z v�že (foto M. Falta 2016). 
 

Obr. 9: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny 
Marie. Kónicky se zužující nika zastropená velkými 
plochými kamennými deskami coby d�myslné odleh�ení 
necelý metr tlustých zdí ve druhém pat�e v�že (foto M. Falta 
2018). 
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Tab. 1: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny Marie. P�dorys v úrovni p�ízemí a empory se znázorn�ním 
následnosti stavebních etap (zam��ení a kresba M. Falta 2016–2018). 
 



M. Falta – Olešky – nové post�ehy k problematice stavebního vývoje kostela Narození Panny Marie 

D�JINY STAVEB  2018   147

Tab. 2: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny Marie. Podélný �ez s pohledem k severu se znázorn�ním 
následnosti stavebních etap a dalších konkrétních prvk�: 4 – vertikální p�ed�l mezi kvádrovým zdivem románské lodi a jejím 
novov�kým prodloužením; 5 – rozhraní odlišných struktur románského zdiva; 6 – rozmezí mezi kvádrovým a lomovým zdivem 
v�že – b … západní st�na; c … severní st�na (zam��ení a kresba M. Falta 2016–2018). 
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Tab. 3: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny Marie. Schéma západní fasády (vlevo) s vyzna�ením konkrétních 
prvk�: 5 – rozhraní odlišných struktur románského zdiva; 6 – rozmezí mezi kvádrovým a lomovým zdivem v�že – a … jižní 
st�na; b … západní st�na; c … severní st�na; 9 – hranice mezi omítaným a obnaženým zdivem; 11 – omítané zdivo + p�í�ný 
�ez chrámem s pohledem k západu (vpravo) se znázorn�ním následnosti stavebních etap (zam��ení a kresba M. Falta 2016–
2018). 
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Za nezvyklý a zajímavý úkaz lze považovat nestej-
nou nivelitu ukon�ení kvádrového zdiva na jednotlivých 
bocích v�že. Nejvýše románská hmota prokazateln� 
dosahuje na severní st�n�, a to do úrovn� minimáln� 
6,55 metru,35 zatímco na jižní st�n� pouze do necelých 6 
metr�36 nad sou�asným terénem.37 Vrchní partie �ádko-
vého zdiva západní zdi byly narušeny mladším okenním 
pr�razem a nyní jsou omítnuté, nicmén� z dochovaných 
a odkrytých nárožních pasáží usuzujeme, že horní mez 
románského zdiva dosahovala 6,2 metru nad sou�asný 
terén. Ze zjišt�ných diferencí horních hran ran� st�edo-
v�kých zdí, které odpovídají rozdílu po jednom �ádku 
kvádrového zdiva,38 není možné vyvozovat spolehlivý 
záv�r, je ale nutné spekulovat o jejich p�í�in�. Z�ejmé je, 
že se jedná o nerovnom�rné ukon�ení39 jedné konstruk�-

                                                           
35 Vzhledem k tomu, že horní partie kvádrového zdiva na severním 
plášti v�že jsou skryty pod vrstvou omítky, tak poznatky o jeho 
skute�ném dosahu musely být u�in�ny z fotografické dokumentace 
po�ízené p�ed obnovou vn�jšího plášt� kostela. Tyto 
z badatelského hlediska cenné snímky však nedosahují takové 
technické kvality, aby z nich bylo možné definovat exaktní p�ed�l 
mezi kvádrovým a lomovým zdivem. Z fotografií je z�ejmé, že se 
nad sou�asným rozhraním režného zdiva a omítky nachází ješt� 
šest intaktních �ádk� pravidelného kvádrového zdiva, které svoji 
strukturou odpovídají neomítanému zdivu v téže výškové úrovni 
na západním pr��elí. Z dostupných snímk� však již nelze p�esv�d-
�iv� dedukovat, zdali další jeden až dva �ádky, které prokazateln� 
obsahují masivní kvádry, strukturou náleží �ádkovému, anebo již 
lomovému zdivu s tím, že tyto prvky byly druhotn� (?) použity p�i 
zakládání mladší etapy v�že. 
36 V p�ípad� jižního plášt� v�že je z�ejmé, že zjišt�ná úrove� cca 6 
m nad terénem, která odpovídá sou�asnému p�ed�lu režného a 
omítaného zdiva, zárove� koresponduje s rozhraním mezi �ádko-
vým a lomovým zdivem. 
37 Za sou�asný terén je považována upravená rovina p�ed vstupem 
do kostela, tj. p�i západní st�n� v�že, která se nachází cca 0,6 metru 
pod úrovní nivela�ního bodu Ja07-9 (nadmo�ská výška tohoto 
nivela�ního bodu = 402.356 m n. m. (Bpv). 
38 Dochované kvádrové zdivo na západní fasád� v�že, respektive 
na jejím jihozápadním a severozápadním nároží, je o jeden �ádek 
nižší nežli na severní fasád� a o jeden �ádek vyšší nežli na fasád� 
jižní. 
39 Pravidelnému ukon�ení románského zdiva zna�n� eliminuje 
možnost, že by konstruk�ní p�ed�l vznikl na základ� destrukce. 

ní fáze výstavby,40 na kterou m�lo být plynule navázáno. 
K tomu ovšem došlo až s výrazn�jším �asovým odstu-
pem a dozd�ní v�že pokra�ovalo už v jiném stylovém 
období, o �emž sv�d�í zcela rozdílná skladba horního 
zdiva. Zdali bylo toto mnohaleté p�erušení plánované, �i 
nikoliv, nejsme z dochovaných reálií schopni ur�it. Stej-
n� tak v rovin� spekulací z�stává smysl rozdílné výšky 
koruny zdiva na jižní, severní i západní zdi v�že. Možné 
vysv�tlení se nabízí v technicky nejsnadn�jším �ešení p�i 
cílené pauze, jež spo�ívá v umíst�ní provizorní mírn� 
sklonité pultové st�echy,41 �i obdobné d�ev�né konstruk-
ce, po které se nedochovaly žádné poz�statky. Nelze ale 
ani vylou�it možnost, že se jedná o jev ryze náhodný,42 
p�erušení výstavby zamýšleno nebylo a nastalo z nám 
neznámých nep�edvídatelných d�vod�. Schodovité 
ukon�ení románské fáze výstavby v�že je každopádn� 
závažným sv�dectvím o v ur�ité dob� zakonzervovaným 
a snad i opušt�ným staveništ�m. S p�ihlédnutím 
k tomuto faktu v ose západního pr��elí nep�edpokládá-
me vzty�enou v�ž, která by u románské etapy stavby 
p�esahovala korunní �ímsu lodi. A to ani podlažími 
z leh�ích materiál�, tedy bedn�ným �i hrázd�ným zvo-
novým patrem, a	 již v povaze finálního nebo provizor-
ního �ešení. Nabízí se tak p�edpoklad, že vlastnický 
kostel nikdy nebyl pln� zformován do zamýšlené román-
ské podoby, nicmén� vzhledem ke stupni dokon�ení jeho 
jednotlivých �ástí není d�vod pochybovat, že byl 
v období raného st�edov�ku, minimáln� v omezené mí�e, 
provozuschopný. 

                                                           
40 Je nasnad� se domnívat, že stavební fáze se mohou shodovat s 
roky, respektive sezónami, které byly p�erušeny zimní technolo-
gickou p�estávkou. Tuto domn�nku prozatím není možné doložit 
na základ� jiných historických pramen�. 
41 Sklon st�echy by v p�ípad� respektování výškového rozdílu mezi 
sou�asnou horní hranou kvádrového zdiva severní a jižní zdi v�že 
odpovídal zhruba 7,5°. 
42 Vzdálen� podobné „schodovité“ rozhraní dvou románských 
stavebních fází bylo popsáno na kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v �elákovicích (Falta, M.: �elákovice. Konstruk�ní principy 
výstavby a mladší transformace kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
In: D�jiny staveb 2012. Plze� 2013, s. 123). 

Obr. 10: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození 
Panny Marie. Pohled na západní štít lodi s pr�hledem do 
druhého patra v�že (foto M. Falta 2018). 
 

Obr. 11: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Pan-
ny Marie. Pr�hled krovem na východní štít lodi 
s vyleh�ujícím obloukem (foto M. Falta 2018). 
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Tab. 4: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny Marie. Schéma jižní  fasády s vyzna�ením konkrétních prvk�:
4 – vertikální p�ed�l mezi kvádrovým zdivem románské lodi a jejím novov�kým prodloužením; 5 – rozhraní odlišných struktur 
románského zdiva; 6 – rozmezí mezi kvádrovým a lomovým zdivem v�že – a … jižní st�na; b … západní st�na; c … severní 
st�na; 7 – zazd�né kapsy po nosných prvcích konzolového lešení; 9 – hranice mezi omítaným a obnaženým zdivem;
10 – smíšené zdivo novov�kého prodloužení lodi a presbytera; 11 – omítané zdivo (zam��ení a kresba M. Falta 2016–2018). 
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Tab. 5: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Panny Marie. Schéma severní  fasády s vyzna�ením konkrétních prvk�: 
4 – vertikální p�ed�l mezi kvádrovým zdivem románské lodi a jejím novov�kým prodloužením; 5 – rozhraní odlišných struktur 
románského zdiva; 6 – rozmezí mezi kvádrovým a lomovým zdivem v�že – a … jižní st�na; b … západní st�na; c … severní 
st�na; 7 – zazd�né kapsy po nosných prvcích konzolového lešení; 9 – hranice mezi omítaným a obnaženým zdivem; 
10 – smíšené zdivo novov�kého prodloužení lodi a presbytera; 11 – omítané zdivo (zam��ení a kresba M. Falta 2016–2018). 
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Po vyhodnocení celkové situace a stratigrafických 

vztah� je možné uvažovat o nejstarší možné podob� 
fungující stavby. Její obraz p�edpokládáme ve form� 
tradi�ního vesnického románského kostela s mírn� ob-
délnou lodí, nízkou (dvoupodlažní) západní v�ží a vý-
chodním kn�žišt�m, o jehož typové p�íslušnosti zatím 
nejsou k dispozici žádné relevantní informace.43 
V exteriéru je toliko dob�e �itelné vertikální rozhraní 
mezi kvádrovým zdivem románské lodi a jejím, z�ejm� 
pozdn� renesan�ním, �i spíše barokním prodloužením. 
To však indikuje pouze orienta�ní pozici n�kdejšího 
presbyteria, respektive st�edov�kou délku lodi,44 která 
                                                           
43 Mladší úpravy interiéru lodi p�ekryly jakékoliv stopy po n�kdej-
ším záv�ru a archeologický pr�zkum zatím nebyl proveden. Žádný 
z badatel� se p�ímo nevyslovil k možné podob� p�vodního vý-
chodního záv�ru. 
44 Vzhledem k tomu, že exteriérovému rozhraní p�esn� odpovídá 
ukon�ení pozdn� gotických nást�nných maleb v interiéru 

�inila n�co málo p�es 10 metr�. Její ší�ka dosahuje 8,75 
metru, což p�i pr�m�rné tlouš	ce zdí 1,22 metru definuje 
p�vodní vnit�ní chrámový prostor o sv�tlém p�dorysu 
7,7 x 6,3 metru. V ose západního pr��elí p�ipojená 5,3 
metru široká v�ž p�edstupuje p�ed štítovou st�nu o 4,85 
metru. Její zdi jsou v úrovni p�ízemí zhruba o 0,13 metru 
mocn�jší nežli zdi lodi45 a vymezují valen� klenutou 
kobku nad p�dorysem 2,62 x 3,5 metru. První v�žní 
patro je s vnit�ní ší�kou 3,1 metru a délkou 3,7 metru 
mírn� rozm�rn�jší než p�ízemí. Celé jej zaujímá plo-
chým stropem46 završený prostor, který se d�íve v celé 
své ší�i otevíral do kostelní lodi mohutnou arkádou. 
Pozd�ji byla do tohoto oblouku vložena p�í�ka 
s jednoduchými dve�mi. Tím bylo potla�eno na místní 
pom�ry pom�rn� velkorysé �ešení kombinované tribuny, 
sestávající z místnosti v pat�e v�že a pavla�e v západní 
�tvrtin� lodi. Jestli dochovaná figura pavla�ové �ásti 
pochází z po�áte�ního konceptu, anebo až z gotické 
dostavby,47 nelze bez sondáže ur�it, nicmén� na základ� 
dochovaných analogií48 je hypotéza o pozdn� román-
ském p�vodu opodstatn�ná. Pakliže by jedním eliptic-
kým obloukem podklenutý útvar pocházel z gotické 
úpravy stavby, tak je z�ejmé, že musel mít p�edch�dce, 
nejspíše d�ev�ného. Existenci románské empory 
v západní �ásti lodi dokládá reziduum komunika�ní 
osnovy chrámu, a sice nyní zazd�ný otvor n�kdejšího 
pravoúhlého vstupu, jehož poškozené ost�ní je situováno 
v horních partiích jižního pr��elí. Pozice mín�ného pro-
stupu zdí lodi vyvolává oprávn�nou pochybnost, zdali 
mohla A. Merhautová opravdu spat�it p�vodní (nyní 
omítnuté) ost�ní na sou�asn� fungujícím portálu v polo-
ze prvního patra v�že.49 Zárove� podn�cuje d�ležité 
úvahy o form� propojení interiéru patra chrámu 
s uvažovaným obytným stavením velmože. Je z�ejmé, že 
poloha portálu fakticky znemož�ovala obsluhu tribuny 
schodišt�m vedoucím p�i st�n� lodi. Na jedné stran� by 
mu p�ekážel hlavní portál a na stran� druhé by konstruk-
ci komplikovala p�ítomnost západního nároží lodi. Nabí-
zí se ješt� možnost schodišt� (žeb�íku) situovaného kol-
mo na pr��elí. Jako nejpravd�podobn�jší se však jeví 
p�ímé p�emost�ní volného, patrn� nevelkého prostranství 
nebo pavla� vedoucí p�i st�n� kostela k jihozápadn�ji 
položenému sídlu nobility. Možný mohl být i úplný styk 
t�chto budov s tím, že by se ze sv�tského prostoru vstupo-
valo p�ímo na emporu – kapli.  

                                                                                             
a prodloužené partie lodi i sou�asné kn�žišt� jsou konstruovány 
z lomového zdiva dopln�ného kvádry (ze snesených románských 
�ástí) s p�ím�sí cihel, tak p�edpokládáme prodloužení kostelní lodi 
nikoliv v období gotiky, jak se domnívají n�kte�í badatelé (citace 
v pozn. 18, s. 51), nýbrž pozd�ji. 
45 Myšlena je jižní, severní a západní ze
; východní (spole�ná) 
ze
 je stejné ší�e jako ostatní zdi lodi. 
46 Pozici sou�asného trámového stropu p�edpokládáme asi o 0,5 m 
výše nežli pozici konstrukce ran� st�edov�ké. 
47 �elo pavla�ové �ásti tribuny je pokryto gotickou výmalbou, je 
tudíž vylou�ené, že by kruchta byla mladšího založení. 
48 Valenou klenbou podklenuté tribuny, a	 již jako sou�ást kombi-
novaného konceptu, �i jako samostatné útvary, se dochovaly 
nap�íklad v kostele sv. Petra a Pavla v Po�í�í nad Sázavou, 
v kostele sv. Martina v Tožicích nebo sv. Mikuáše ve Stolanech. 
49 Citace v pozn. 11, s. 182. 

Obr. 12: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození Pan-
ny Marie. Detail gotické malby na jižní st�n� lodi (foto M. 
Falta 2018). 



M. Falta – Olešky – nové post�ehy k problematice stavebního vývoje kostela Narození Panny Marie 

D�JINY STAVEB  2018   153

 

T�mto variantám p�ispívá i skute�nost, že domn�lý 
venkovní spodek portálu sledujeme v úrovni až 0,65 met-
ru50 nad p�vodní podlahou tribuny.51 Zdánliv� nelogický 
pom�r nivelit prahu portálu k empo�e, na níž bylo nutné po 
n�kolika schodech sestoupit, m�že být vysv�tlen práv� 
vztahem vchodu k výškovému �len�ní jiné stavby, s níž byl 
kostel v úzkém kontaktu.52 Zdali s fungováním portálu 
mohla souviset pom�rn� rozm�rná kaverna nacházející se o 
n�co níže, nelze soudit. Další sm��ování komunika�ní sou-
stavy v druhém podlaží kostela není z�etelné. Vzhledem 
k p�edpokladu, že stavba ve své prvotní fázi nejspíše nem�-
la finalizována vyšší (zvonová a refugiální) podlaží v�že a 
p�da lodi, lépe �e�eno krov mohl být též provizorního cha-
rakteru, tak zp�ístupn�ní t�chto �ástí jist� nebylo vyvedeno 
do své trvalé podoby (jestli v období raného st�edov�ku 
v�bec n�jaké existovalo). Zatím nebyly nalezeny ani ná-
znaky po propojení tribuny s p�ízemím kostela. P�vodní 
hlavní vchod do chrámu byl ustaven v západní t�etin� jižní 
zdi lodi. Archivoltou završené ost�ní nyní zaslepeného 
portálu je dosud dob�e �itelné v exteriéru, uvnit� stavby jsou 
veškeré poz�statky zakryty vrstvou omítky. Povrchová 
úprava st�n znemož�uje i �asové za�azení širokého pr�cho-
du mezi lodí a podv�žní kobkou. Vzhledem k tomu, že se 
v�žní prostor do lodi neotevírá v celé své ší�i analogicky 
jako v úrovni empory, je nasnad� uvažovat o druhotném 
pr�razu, vzniklém p�i vymíst�ní st�edov�kého bo�ního 
vchodu do nov�jší osové pozice. Starší prostup z lodi do 
p�ízemku v�že byl spíše veden bezpe�n� uzavíratelnými 
dve�mi. Postupnými úpravami stavby byly zni�eny po-
z�statky všech st�edov�kých oken. Z rozvržení mladších 
osv�tlovacích otvor� a intaktn� dochovaného okolního 
�ádkového zdiva v exteriéru i gotických maleb v interiéru 
m�žeme soudit, že p�vodní kompozice osv�tlení spo�ívala 
p�inejmenším v dvojici románských oken v jižní fasád� 
lodi, jejíž pozici snad kopírovala i dvojice oken na severním 
pr��elí. P�ístup denního sv�tla p�edpokládáme i do interiéru 
v�že, který musel být zprost�edkován okénky v západní zdi, 
v pozici sou�asného osového vstupu v p�ízemí, respektive 
barokního eliptického okna v pat�e. 

Z dochovaných sou�ástí primární stavby je možné 
dedukovat, že vlastní konstruování objektu bylo zdlouhavé 
a pro zú�astn�né osoby nesnadné, což m�že reflektovat ne 
zcela p�íznivé hospodá�ské okolnosti v p�edm�tné lokalit� 
v daném období. Výpov�dní potenciál kostela ale nedovo-
luje ur�it p�ibližnou délku realizace ani �asový horizont 
založení �i dokon�ení hrubé románské stavby. P�esn�jší 
datování st�žuje krom� pom�rné jednoduchosti objektu a 
aktuální míry omítnutí i nep�ítomnost jakéhokoliv socha�-
ského nebo architektonického detailu. Ze zjišt�ných po-
znatk�, tedy masivních, ne p�íliš precizn� opracovaných 
kvádr� a pom�rn� široké lodi, se lze opatrn� klonit k názoru 

                                                           
50 0,65 m nad podlahou tribuny je mezní hodnota; vzhledem 
k nesnadn� �itelnému prahu portálu nelze vylou�it, že s ním nebylo 
manipulováno a jeho primární pozice nemohla být p�vodn� o n�co 
málo níže. 
51 P�edpokládáme, že podlaha v�žní i pavla�ové �ásti tribuny byla 
v totožné poloze, a to i za p�edpokladu, že by sou�asnému zd�né-
mu útvaru p�edcházela starší d�ev�ná pavla�. 
52 Obdobný jev je popsán u kostela sv. Jakuba V�tšího v Rovné u 
St�íbrné Skalice (druhá cit. v pozn. 20, s. 14 a 17). 

pozdní datace53 a románskou fázi vro�it do pokro�ilé první 
poloviny 13. století.54 Jednoduchá a pln� nedokon�ená 
stavba v podob� lodi s presbytá�em, patrovou západní v�ží 
a vloženou svébytnou kombinovanou emporou p�etrvala 
p�ibližn� 150 let až do vrcholn� gotické renovace, �i spíše 
dostavby do p�vodn� zamýšleného vzhledu.55 Tato trans-
formace se zam��ila zejména na dokon�ení v�že do sou�as-
né výšky 15 metr�.56 Spolu s ní byly do nyn�jší podoby 
zformovány i partie západního štítu lodi.57 Je možné, že p�i 
gotické p�estavb� došlo i k p�ehodnocení p�ístupu do patra 
chrámu z d�vodu zm�ny funkce empory a zrušení p�vodní-

                                                           
53 Naskytne-li se v budoucnu možnost prozkoumání vnit�ního 
režného líce zdí v úrovni prvních dvou podlaží v�že, který je 
v sou�asnosti zcela zakryt omítkou, významn� to p�isp�je 
k up�esn�ní doby vzniku ran� st�edov�ké stavby. Vzhledem 
k domn�lému pozdnímu založení kostela není možné vylou�it, že 
interiérové st�ny mohou být provedeny z lomového kamene. 
Princip konstruování jedné etapy obvodového plášt� za užití dvou 
r�zných stavebních technik, tedy kvádr� v exteriéru kombinova-
ných s lomovým zdivem uvnit� objektu, jsou vzácn� známy (Dolní 
Jamné, Vícov). Souvztažnost lomového a �ádkového zdiva v rámci 
jedné stylové epochy sice mohla mít r�zné p�í�iny, ale jedna z nich 
je indikace st�edov�ké architektury z období prolínání dvou sloh�, 
románského a gotického (podrobn� nap�. Falta, M.: Vícov … a 
nové post�ehy k problematice stavebního vývoje kostela sv. Am-
brože. In: D�jiny staveb 2017. Plze� 2017, s. 47–58.) 
54 K obdobnému datování se p�iklání Poche, E. a kol.: Um�lecké 
památky �ech 2. Praha 1978, s. 528 a kostel uvádí jako pozdn� 
románský ze 13. stol. Pozdn� románský p�vod stavby p�edpokládá 
i L. Udatný (citace v pozn. 17, s. 1) a Z. Všete�ková (citace v pozn. 
16, s. 221). Naopak A. Merhautová (citace v pozn. 11, s. 182) i A. 
Tomaszewski (citace v pozn. 14, s. 328–332) kladou vznik kostela 
do druhé poloviny 12. stol., s �ímž souhlasí i M. Žilková (citace 
v pozn. 18, s. 50). 
55 Hypotéza, že výrazná stavební úprava kostela t�sn� p�edcházela 
jeho výmalb� datované do 70.–80. let 14. stol. (citace v pozn. 16, s. 
221–223) je pravd�podobná, ale v sou�asnosti nepotvrditelná. 
56 Gotické lomové zdivo navázalo na starší kvádrové v celé jeho 
p�vodní mocnosti a v této ší�ce stoupalo ješt� 1–1,25 m, na�ež 
bylo v úrovni 7,25 m nad sou�asnou podlahou kostela zúženo o 
necelých 0,2 m. Další zúžení 0,1 m je patrné na rozhraní druhého a 
t�etího (zvonového) patra. 
57 Východní st�edov�ký štít byl snesen spolu s kn�žišt�m p�i ba-
rokní p�estavb� a nebyly po n�m nalezeny žádné poz�statky. 

Obr. 13: Olešky (okr. Praha-východ), kostel Narození 
Panny Marie. Detail gotické malby na �ele tribuny (foto M. 
Falta 2016). 
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ho vchodu na pavla�ovou �ást.58 Náhradou by se stal 
dodnes sloužící pr�raz v jižní zdi v�že, p�ístupný po scho-
dišti z masivních kamenných stup��. Jakým konkrétním 
zp�sobem bylo �ešeno otev�ení nejvyšší zvonové �ásti v�že, 
nelze s jistotou konstatovat, nebo	 trojice oken prošla ba-
rokní úpravou, jak dokládá výrazn�jší užití cihel na ost�ních 
otvor�. Je ovšem pravd�podobné, že se jeho aktuální podo-
ba v základních rysech od té p�vodní p�íliš neodlišuje.59 Ze 
starších fotografií a prohlídky interiéru v�že je patrné, že 
její druhé patro nebylo p�ímo osv�tleno. Trojice zde rozmís-
t�ných kónicky se zužujících nik zastropených velkými 
plochými kamennými deskami není poz�statkem n�kdej-
ších oken, ale spíše d�myslné odleh�ení necelý metr silných 
zdí.60 V p�ípad�, že bylo v gotickém období modifikováno 
i kn�žišt�, tak nedošlo k jeho posunu k východu, jak se 
domnívají n�kte�í badatelé.61 Vzhledem k tomu, že st�edo-
v�ká výmalba, která zaujímá pouze starší �ást interiéru lodi, 
kon�í v obdobné pozici jako vertikální p�ed�l kvádrového a 
smíšeného zdiva v exteriéru, je opodstatn�né p�edpokládat 
ukon�ení nejen románské, ale i vrcholn� gotické chrámové 
lodi v této úrovni. Prodloužení stavby do sou�asné podoby 
prob�hlo až výrazn� pozd�ji, nejspíše n�kdy na p�elomu 
užívání renesan�ního a ran� barokního stylu. V období 
pozdního baroka, v poslední t�etin� 18. století, byl presbytá� 
ješt� prodloužen osov� situovanou sakristií. Nejspíš byly 
také upraveny veškeré okenní otvory i ost�ní hlavního 
vstupu.62 V osmdesátých letech 19. století byly p�i opravách 
stavby obnoveny okenní výpln� a �áste�n� i n�která dve�ní 
k�ídla.63 Poslední renovace stavby prob�hla na p�elomu 
první a druhé dekády 21. století, kdy byla sanována st�ešní 
konstrukce a obnoven vn�jší pláš	 kostela.64 

Prostý a architektonicky nenáro�ný kostel Narození 
Panny Marie v Oleškách uchovává ve svém interiéru 
z hlediska um�lecko-historického cenný soubor gotické 
výmalby. D�ležitá však je i vlastní hmota stavby, která 
obsahuje sv�dectví o užití stavebních postup�, �ímž je 
významným pramenem pro hlubší studium vývoje �eské 
sakrální architektury. Výzkum se zam��uje práv� na tuto 
podstatu, když sleduje po staletí utvá�ený organismus 
chrámu. Jeho nyn�jší stavební podoba v sob� zahrnuje torzo 
pozdn� románské svatyn�, které je zdrojem poznatk� 
o schopnostech stavitel� v první polovin� 13. století. Cílem 
p�ísp�vku je ov��ení a prohloubení znalostí o konstruování 
obvodového plášt� stavby, p�edložení mín�ní o náhlém 
p�erušení budování celku v úrovni korunní �ímsy lodi 
a provizorním zast�ešení chrámu. Z této hypotézy vychází 

                                                           
58 K definitivnímu zazd�ní otvoru patrn� nedošlo, nebo	 gotická 
výmalba interiéru jeho pozici respektuje. 
59 Trojice oken, do sou�asné podoby upravená v období baroka, 
odpovídá p�vodnímu rozvrhu. Východní ze
 zvonového patra je 
intaktní a nevykazuje stopy p�ezd�ní. 
60 Niky jsou umíst�ny vždy p�ibližn� ve vnit�ní ose severní, jižní a 
západní zdi. Jejich ší�ka v rovin� st�ny �iní zhruba 1,04 m, zadní 
ší�ka je asi 0,76 m a hloubka je rovna 0,5 m. Celková výška je 
necelé 2 m, p�i�emž spodní hrana je situována asi 0,9 m nad prv-
ním zúžením hmoty gotické v�že. 
61 Nap�. díla cit. v pozn. 11, s. 182 nebo v pozn. 16, s. 221. 
62 Citace v pozn. 18, s. 52. 
63 Citace v pozn. 17, s. 23. 
64 Pešat, A.: Obnova kostela Narození Panny Marie v Oleškách. In: 
ZVON – farní zpravodaj IX. �í�any 2012. 

p�edstava o objemové figu�e prvotní podoby svatyn� 
s velmi nízkým západním v�žovým útvarem, která prozatím 
není v �eském prost�edí hloub�ji sledována. V souvislosti 
s tím se pr�zkum orientuje na vrcholn� gotickou p�estavbu, 
lépe �e�eno dostavbu pln� nedokon�eného románského 
objektu, která je pro poznání p�edešlého vzhledu klí�ová. 
Zdokumentování i vyhodnocení této transformace pomáhá 
rozší�it sou�asný stupe� poznání konstruk�ních princip� 
a zejména znalostí etapizace výstavby kostela. Sta	 p�ináší 
i nový pohled na svébytnou kombinovanou tribunu, sestá-
vající z v�žní a valen� podklenuté pavla�ové �ásti, a její 
identifikací rozši�uje srovnávací materiál v této oblasti. 
Popis konfigurace empory prohlubuje znalosti o komuni-
ka�ních vazbách v rámci stavby, ale i o jejím funk�ním 
propojení se sídlem nobility, d�íve se nacházejícím 
v bezprost�ední blízkosti st�edov�kého vesnického koste-
la.65 

                                                           
65 D�kuji M. Hauserové za podn�tnou diskusi i konzultace a kos-
telníkovi M. Bartákovi za ochotu a vst�ícnost p�i pr�zkumu. 
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Olešky – neue Erkenntnisse zu der Problematik 
der Bauentwicklung von Kirche der Geburt 
der Jungfrau Maria  

 
Milan Falta 

 
Die einfache und architektonisch bescheidene Kirche der 

Geburt der Jungfrau Maria in Olešky bewahrt in ihrem Interieur 
die wertvollen gotischen Malereien. Sehr wichtig ist aber auch der 
eigene Gebäudekörper, der Belege über Anwendung der Ausbau-
prozesse umfasst und damit als bedeutende Quelle für tiefere 
Erforschung der böhmischen sakralen Baukunst dient. Die Erfor-
schung konzentriert sich gerade auf dieses Wesen, wenn sie das 
seit Jahrhunderten gestalteten Organismus der Kirche verfolgt. Die 
derzeitige Baustelle enthält Torso von dem spätromanischen Tem-
pel, der Erkenntnisse über Fähigkeiten der Baumeister aus der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bringt. Das Ziel des Beitrages ist 
Überprüfung und Vertiefung des Wissens über Aufbau von der 
Außenwand und Vorlegung der Meinung über die plötzliche 
Unterbrechung von Ausbau in der Höhe von Kranz-Gesims des 
Kirchenschiffes und über die provisorische Überdachung der 
Kirche. Diese Hypothese ermöglicht eine Vorstellung über das 
ursprüngliche Aussehen des Tempels mit sehr niedrigem West-
werk, das nicht tiefer in Böhmen bis jetzt untersucht wurde. Im 
Zusammenhang damit konzentriert sich die Erforschung auf den 
hochgotischen Umbau oder besser gesagt auf die Fertigstellung des 
nicht ganz beendeten romanischen Objektes, die für Erkennen des 
ursprünglichen Aussehens hauptsächlich ist. Die Auswertung 
dieser Transformation verbreitet die gegenwärtigen Erkenntnisse 
über konstruktive Prinzipien und vor allem über einzelne Ausbau-
phasen der Kirche. Der Beitrag bringt auch eine neue Sicht auf die 
eigenständige Empore, die aus Tor- und Galerieteil besteht, und 
verbreitet mit ihrer Charakteristik die Dokumentation in dieser 
Problematik. Die Beschreibung von Struktur der Empore vertieft 
die Erkenntnisse über Kommunikationsbindungen in der Kirche 
und über Verknüpfung mit dem Adelssitzes, der sich früher in der 
unmittelbaren Nähe von der mittelalterlichen Kirche befand.  

 
ABBILDUNGEN 
 
Abb. 1: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. 
Gesamtansicht der Kirche von Südosten. In der Hälfte der Fassade 
ist die vertikale Grenze zwischen Quadermauerwerk des romani-
schen Kirchenschiffes und seiner neuzeitlichen Verlängerung gut 
bemerkbar (Foto M. Falta 2016). 
Abb. 2: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Gesamtansicht der Kirche von Nordwesten vor 
der Renovierung der Außenwand (Foto R. Flachs 2004). 
Abb. 3: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Westlicher Teil der Südfassade des Kirchenschif-
fes mit eingemauerten romanischen Portalen, die in das Schifferd-
geschoss und auf die Empore führen (Foto M. Falta 2016). 
Abb. 4: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Detail von eingemauerter Öffnung des rechtwink-
ligen Eingangs auf die Empore (Foto L. �iháková 2018).  
Abb. 5: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Vertikale Grenze zwischen Quadermauerwerk des 
romanischen Kirchenschiffes und seiner neuzeitlichen Verlänge-
rung (Foto M. Falta 2016). 
Abb. 6: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Detail von elliptischem Bogen, der die Empore 
trägt (Foto M. Falta 2016). 

Abb. 7: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Arkade, die Tor- und Galerieteil der Empore 
verknüpft – Blick aus Kirchenschiff (Foto M. Falta 2018). 
Abb. 8: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Arkade, die Tor- und Galerieteil der Empore 
verknüpft – Blick aus Turm (Foto M. Falta 2016). 
Abb. 9: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Nische, die konisch enger gemacht wird und mit 
großen flachen Steinbrettern überdacht wird. Es geht um Entlas-
tung der  Wände in der zweiten Etage des Turmes (Foto M. Falta 
2018). 
Abb. 10: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Ansicht von westlichen Giebel des Kirchenschif-
fes mit Durchblick auf die zweite Etage des Turmes (Foto M. Falta 
2018). 
Abb. 11: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Blick durch Dachstuhl auf östlichen Giebel des 
Kirchenschiffes mit Überfangbogen (Foto M. Falta 2018). 
Abb. 12: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Detail von gotischer Malerei auf südlicher Wand 
des Kirchenschiffes (Foto M. Falta 2018). 
Abb. 13: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Detail von gotischer Malerei auf Empore (Foto M. 
Falta 2016). 
Tab. 01: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Grundriss der Kirche auf Ebene des Erdgeschos-
ses und der Empore mit Kennzeichnung der einzelnen Ausbaupha-
sen (Vermessung und Zeichnung M. Falta 2016 - 2018). 
Tab. 02: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Längsschnitt mit Blick zum Norden mit Kenn-
zeichnung der einzelnen Ausbauphasen und der anderen Elemente: 
4. vertikale Grenze zwischen Quadermauerwerk des romanischen 
Kirchenschiffes und seiner neuzeitlichen Verlängerung; 5. Grenze 
der verschiedenen romanischen Mauerwerk-Struktur; 6. Grenze 
zwischen Quadermauerwerk und Bruchsteinmauerwerk des Tur-
mes (b … Westwand; c … Nordwand). (Vermessung und Zeich-
nung M. Falta 2016 - 2018). 
Tab. 03: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Schema der Westfassade (links) mit Kennzeich-
nung der bestimmten Elemente: 5. Grenze der verschiedenen 
romanischen Mauerwerk-Struktur; 6. Grenze zwischen Quader-
mauerwerk und Bruchsteinmauerwerk des Turmes (a … Südwand; 
b … Westwand; c … Nordwand); 9. Grenze zwischen verputztem 
und unverputztem Mauerwerk; 11. verputztes Mauerwerk + Quer-
schnitt der Kirche mit Blick zum Westen (rechts) mit Kennzeich-
nung der einzelnen Ausbauphasen (Vermessung und Zeichnung 
M. Falta 2016 - 2018).  
Tab. 04: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. 
Schema der Südfassade mit Kennzeichnung der bestimmten Ele-
mente: 1. Eingemauertes romanischen Haupteingangsportal; 2. 
eingemauerter Öffnung des rechtwinkligen Eingangs auf die Em-
pore; 3. bis jetzt benutzter Eingang in die erste Etage des Turmes; 
4. vertikale Grenze zwischen Quadermauerwerk des romanischen 
Kirchenschiffes und seiner neuzeitlichen Verlängerung; 5. Grenze 
der verschiedenen romanischen Mauerwerk-Struktur; 6. Grenze 
zwischen Quadermauerwerk und Bruchsteinmauerwerk des Tur-
mes (a … Südwand; b … Westwand; c … Nordwand); 7. einge-
mauerte Löcher, die von den tragenden Gerüstelementen zurück-
geblieben sind; 8. eingemauerte Öffnung mit unbekanntem Zweck 
und Ursprung); 9. Grenze zwischen verputztem und unverputztem 
Mauerwerk; 10. Mauerwerk von neuzeitlicher Verlängerung des 
Kirchenschiffes und Presbyteriums; 11. verputztes Mauerwerk 
(Vermessung und Zeichnung M. Falta 2016 - 2018). 
Tab. 05: Olešky (Landkreis Praha-východ), Kirche der Geburt der 
Jungfrau Maria. Schema der Nordfassade mit Kennzeichnung der 
bestimmten Elemente: 4. vertikale Grenze zwischen Quadermau-
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erwerk des romanischen Kirchenschiffes und seiner neuzeitlichen 
Verlängerung; 5. Grenze der verschiedenen romanischen Mauer-
werk-Struktur; 6. Grenze zwischen Quadermauerwerk und Bruch-
steinmauerwerk des Turmes (a … Südwand; b … Westwand; c … 
Nordwand); 7. eingemauerte Löcher, die von den tragenden Ge-
rüstelementen zurückgeblieben sind; 9. Grenze zwischen verputz-
tem und unverputztem Mauerwerk; 10. Mauerwerk von neuzeitli-
cher Verlängerung des Kirchenschiffes und Presbyteriums; 11. 
Verputztes Mauerwerk (Vermessung und Zeichnung M. Falta 
2016 - 2018). 

 
(Übersetzung L. �iháková) 


