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Lokalizace a historie kostela
Kostel sv. Jakuba se nachází asi 1 km jihozápadně od dnešního Bochova v mírném
svahu stoupajícím jižním směrem od Bochovského potoka. Stoupání je završeno asi po 100
metrech hřebenovou cestou, za níž terén opět klesá do údolí bezejmenného potoka, který se
800 metrů jižněji zprava vlévá do potoka Bochovského.
Osamělost kostela v polích navádí k myšlence, že kostel je pozůstatkem staršího
osídlení (v relativní blízkosti jsou i další zachovalé kostely, s prokázaným osídlením
v bezprostředním okolí, např. kostel sv. Mikuláše u zaniklé osady Striedka a kostel Všech
svatých u zaniklé osady Bakov, též Vakov – kromě historických reálií je možné v obou těchto
případech dokládat okolní středověké osídlení taktéž sběry archeologického materiálu,
zejména soustředěným výskytem zlomků středověké keramiky).
Také August Sedláček uvádí, že podle pověstí „stál prvotně Bochov u kaple sv. Jakuba
a přeložení městečka na místo dnešního pod bývalým hradem na Hladovém vrchu
(Hungerberg) vykládali někteří tak, že se stalo teprve po roce 1468.“ Ale žádný konkrétní
historický pramen tento fakt neuvádí. Proto je spíše pravděpodobnější, že u sv. Jakuba stávala
prvotně farní ves a že okolo roku 1349, kdy byl založen hrad a městečko pod ním, byli lidé
z této vsi do něj převedeni. Zakladateli tohoto Bochova byli bratři Slavek a Boreš z Oseka,
kteří Bochovské roku 1349 „obdařili, aby o statcích svých říditi mohli.“(Sedláček 1905, 38).

Původní kostel a současný stav - popis
Podle Emanuela Pocheho je kostel sv. Jakuba v jádře gotický, připomínaný poprvé
roku 1356. Uvádí, že šlo nejspíše o farní kostel. Kostel je podle něj obdélný se čtvercovým
presbytářem. Barokizován byl kolem roku 1750. Vnějšek kostela je hladký s polokruhovitě
zakončenými okny, v západním a východním průčelí má okna trojlistá, vchod je
obdélníkovitý. Střecha je šindelová valbová s věžičkou. Presbytář je sklenut plackou,
triumfální oblouk je polokruhovitý, hlavní loď je sklenuta osmibokou plochou kupolí. Stěny
presbytáře jsou členěny pilastry. V západní části se nalézá dřevěná kruchta s dřevěným
balkónem. Zařízení uvádí Poche jako rokokové, z druhé poloviny 18. století – hlavní oltář
s obrazem sv. Jakuba, oba boční oltáře a kazatelna s plastikami světců a andělů (Poche 1977,
97). Snad ještě v šedesátých letech 20. století mohl být kostel takto popisován, Pocheho
kolektiv své dílo však vydává mnohem později, a to již patrně kostel pouze přežíval, nejspíše
vyrabovaný, ponechaný svému neodvratnému osudu.
Současný stav kostela se od tohoto popisu razantně odlišuje. Dlouhá desetiletí chátrání
kostel dostala na samou hranici prosté existence. Ale paradoxně jeho zchátralý stav nám
umožňuje v kostele vidět více, polorozpadlý interiér je jakousi sondou do některých detailů
dříve neviděných, zejména do způsobu barokizace interiéru.
Kostel přes všeliké chátrání má celkem slušně zajištěnou střechu. I když do původních
šindelů jistě již pršelo, o čemž svědčí i částečně hnilobou narušené trámy, celkově krov
v dezolátním stavu nebyl. Je to dobře sledovatelné hlavně v části nad presbytářem, kde lze
snadno do krovu nahlédnout, neboť cihlová placková klenba je tu zřícená. Dohlédnout je
odtud možné až na zčásti poškozenou konstrukci věžičky (nejspíše zvonici). Historický krov
hlavní lodi je však brutálně odstraněn a zbytky jeho přeřezaných trámů leží nevyužity na
podlaze. Nad hlavní lodí se dnes tyčí krov nový, jehož trámy ostře kontrastují s původním
krovem nad presbytářem. Velká škoda, že poškozené původní trámy nebyly vyměněny jen
zčásti, nebo nebyly na poškozených místech protézovány. Krov je zvenčí prozatimně pokryt
lepenkou, zajištěnou latěmi.

V prostředí celého kostela se již nezachovala ani stopa po jakémkoliv inventáři. Ten
byl nejspíše rozkraden, dřevěné méně hodnotné prvky byly rovněž odstrojeny (kruchta, snad i
kazatelna) a nejspíše použity jako palivové dřevo.
V hlavní lodi se po kruchtě na severní a jižní stěně zachovaly kapsy na její uchycení,
nad nimi pak kapsa uchycení zábradlí. V torze se rovněž zachovalo kamenné schodiště
vedoucí na kruchtu, zčásti v síle zdiva, i se sníženým symbolickým stropem, v jihozápadní
části lodě. Naproti, v severozápadní části lodě se nacházela pohledová vysoká nika. Hlavní
kónický vstup do kostela byl ze západu hlavní lodě, lehce kónické vstupy ze severu a jihu do
hlavní lodě jsou spíše však až k podlaze recentně probouranými barokními okny. Stropní
klenba hlavní lodě se nezachovala, otázkou zůstává, nakolik ji poškodilo radikální odstranění
historického krovu. Mezi hlavní lodí a presbytářem se tyčí barokní triumfální oblouk. V jeho
severním pilíři je proražen otvor, kudy se vstupovalo na kazatelnu, jež se nedochovala. Již
v presbytáři na tento otvor navazují poškozené úzké kamenné schody. Přizděné cihlové
(barokní) prvky jsou dobře sledovatelné především v přístropních partiích.
Rovněž v presbytáři lze sledovat přizděné cihlové (barokní) prvky zejména v horních
partiích kostela, kde za cihlovými náběhy kleneb vyčnívá zdivo kamenné. Východní část
presbytáře, původně trojbokého zakončení, je v interiéru novým barokním členěním prostoru
přeměněna v zakončení, působící dojmem půlkruhu. Prostor je tu na severním a jižním zlomu
členěn dvěma složitějšími pilastry a na východě presbytáře třemi vysokými pohledovými
nikami. V severní a jižní stěně presbytáře se otevírají velká barokní okna. Zhruba pod nimi se
v obou protilehlých stěnách vyskytují ve výši pasu drobné kruhovitě zaklenuté niky.
Kostel má poměrně krátkou, skoro čtvercovou hlavní loď, o vnějších rozměrech 1080
(západ-východ) x 1000 cm (sever-jih). Na ni na východě navazuje o 120 cm na každé straně
zúžený presbytář, široký 760 cm a dlouhý celkově 1000 cm, přičemž jeho trojboký závěr je
z toho dlouhý 300 cm. Síla zdiva je značná, typická pro takto starý gotický kostel, a činí 120
cm. Zatímco v interiéru se barokizace projevuje zcela výlučným použitím cihel, z nichž jsou
modelovány i výzdobné prvky, teprve za nimiž se vyskytuje celokamenné zdivo, v exteriéru
kostel působí jednoznačně starobylým, viditelně středověkým dojmem.

Archeologie kostela
V osmdesátých letech 20. století, stejně jako se zadáním tohoto úkolu v současnosti,
byly v okolí opakovaně prováděny sběry archeologického materiálu. Starší sběry byly bohatší,
neboť kromě remízku kolem kostela se všude v okolí nacházela obdělávaná pole.
Z vyhodnocení nalezeného archeologického materiálu je zřejmé, že kostel býval součástí
starší středověké osady, jež ho nejspíše obklopovala. Jak vyplývá i z výše uvedené situace,
osada vyrostla na severním svahu v poměrně chráněné poloze mezi dvěma potoky. Nalezený
archeologický materiál byl datovatelný od konce 13. století a výrazně nepřesahoval 15. století.
Archeologická sonda byla provedena v presbytáři především za účelem zjištění
starších situací kostela, zejména v proměnách podlah. Byla provedena Krajským muzeem
Karlovarského kraje, Muzeem Karlovy Vary ve dnech 13. až 20. prosince 2007. Za vhodné
místo byl zvolen prostor mezi dvěma pilastry, v místech zalomení závěru presbytáře. Sonda
dosáhla celkové délky 550 cm a byla provedena v šířce 100 cm. Po začištění svrchních
destrukcí se objevila situace několika vrstev poškozených podlah a uprostřed sondy zbytky na
cihlových základech postaveného objektu, nejspíše oltářní menzy. Že jsme v těchto místech
zachytili zbytky oltáře, osvědčily i drobné tvarované kousky dřeva, pocházející evidentně
z dřevěných částí oltáře. Nejsvrchnější vrstvu tvořily kameninové dlaždice s rytým
ornamentem, evokujícím poslední úpravu podlahy někdy v druhé polovině 19. století – zbytky
těchto dlaždic se zachovaly především u obou pilastrů. Byly uloženy do silné vrstvy pevné

vápenné malty. Pod nimi se nacházely z obou stran sondy vždy až do vzdálenosti 160 cm
velké cihlové dlaždice o rozměrech cca 23 x 21 x 4 cm, po jejich odstranění na severní straně,
kde byla sonda prohlubována, se objevily dlaždice menší o rozměrech cca 21 x 16 x 3 cm.
Ani větší, ani menší cihlové dlaždice nebyly uloženy v maltovém loži, ale za to byly kladeny
velmi natěsno. Menší cihlové dlaždice se vyskytovaly i kolem zbytku základů oltářní menzy,
byly ve stejné výškové úrovni jako dlaždice ve stranách sondy. V severovýchodním rohu této
úrovně se objevila jamka, ohraničená zlomky kameninových dlaždic, nejspíše pro osazení
nosného trámu oltáře. Zbytky objektu, nalezeného uprostřed sondy, byly velmi torzovité a
bylo téměř nemožné z nich cokoliv bližšího odvodit. Severní část sondy (od severního
pilastru) byla prohloubena i pod úroveň menších cihlových dlaždic. Po jejich odstranění se
pokračování hloubkové sondy specifikovalo na délku 140 cm a šířku 105 cm. Menší dlaždice
ležely přímo na vrstvě světle hnědé hlíny se zbytky maltoviny, v níž se zřetelně ukazovalo
vápno, kusy nepáleného karlovarského vřídlovce, drobné zlomky lidských kostí (zlomky
žeber, čéška) a několik drobných keramických střepů. Větší kus keramiky, patrně z vysoké
mísy (se zachovaným okrajem i částí dna), nekvalitně oxidačně pálený, by se dal datovat
nejpozději do poloviny 14. století. Omítka kryjící pilastr pokračovala až do hloubky 30 cm,
kde přecházela ve zbytek maltové vrstvy. Cihlový pilastr byl ukončen o dalších 5 cm hlouběji.
Pod pilastrem byla situace proškrábnuta až na kamennou zeď původního gotického kostela.
Sonda narazila v hloubce, jež kolísala mezi 48 až 69 cm, na sterilní hliněnou vrstvu, jež byla
již nejspíše vlastním podložím. Pouze v jihozápadním rohu sondy se nalézala hlubší
pravidelná jáma s pevným dnem (v hloubce 93 cm), v níž se vyskytovala maltová suť, a
v severovýchodním rohu sondy pak menší zahloubení (do hloubky 82 cm), v němž se
vyskytovaly velké zlomky pevné bílé vápenné omítky (snad středověké), jež se projevily i na
východním profilu sondy. V tomto zahloubení byl nalezen i výše zmíněný střep ze 14. století.

Závěr
Z archeologické sondy vyplývá, že tato část presbytáře prošla následujícím vývojem.
Poslední fáze v podobě kameninových dlaždic signalizuje úpravy podlah v druhé polovině 19.
století. Starší cihlové dlaždice pod nimi mohou limitovat celkovou velikost dřevěného oltáře,
byl široký celkem 230 cm, z toho uprostřed byla vlastní oltářní menza o šířce cca 135 cm.
S jistotou se jednalo o objekt z doby barokizace kostela, nebo z doby mladší, stopy starší
oltářní gotické menzy sonda v žádném případě nezachytila. Omítka pilastru zasahovala
výrazně nížeji, než uložené menší dlaždice, i zbytky související maltové podlahy mohou být
stopami po nějaké fázi po barokizaci kostela kolem roku 1750. Velká jáma v jihozápadním
rohu sondy se jeví jako mladší vkop nejistého účelu. Zajímavější je ovšem zahloubení
v severovýchodní části sondy, protože na jejím dně se vyskytoval středověký materiál, který
částečně zasahoval i pod mělkou základovou spáru (v hloubce 57 cm) kamenného zdiva.
Tento archeologický materiál se sem mohl dostat nejspíše při barokizaci kostela s úpravou
původních omítek. Mělká základová spára této části zdiva pak může svědčit i o úpravách
kamenného zdiva v této době.
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Obr. 1 – kostel od severozápadu

Obr. 2 – kostel od jihovýchodu

Obr. 3 – pohled do hlavní lodi

Obr. 4 – pohled do presbytáře

Obr. 5 – pilastr v severní stěně presbytáře

Obr. 6 – schodiště na kruchtu

Obr. 7 – pohled do krovů

Obr. 8 – místo sondy v závěru presbytáře

Obr. 9 – základ oltáře se zbytky oltářní menzy

Obr. 10 – severní část sondy

Obr. 11 – jižní část sondy

Obr. 12 – cihlová dlažba u severního pilastru

Obr. 13 – detail vztahu omítky pilastru a dlažby

Obr. 14 – sonda u severního pilastru

Obr. 15 – detail mladšího vkopu

Obr. 16 – spodek pilastru, základová spára kamenného zdiva a vrstva omítky

Obr. 17 – kameninová dlaždice s ornamentem

Obr. 18 – cihlová dlaždice o rozměrech 21 x 16 x 3 cm

Obr. 19 – cihlová dlaždice o rozměrech 23 x 21 x 4 cm

Obr. 20 – situace kostela pod hradem Hartenštejnem

