Kostel sv. Jakuba Většího, Jihlava
Popis:
Trojlodní halový kostel s dlouhým presbytářem a dvěma vysokými věžemi v průčelí je zasvěcen
patronu horníků sv. Jakubovi. Stavba kostela byla zahájena před polovinou 13. století. Počátkem
14. století byla postavena severní věž, která slouží dnes jako věž vyhlídková – její výška je 63 m.
Dnešní podoba kostela je výsledkem puristické obnovy z konce 19. století.
Podrobný popis:
Původní pozdně románskou baziliku ještě před dokončením zničil požár a další výstavba kostela již
probíhala v duchu gotiky. V květnu 1257 olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku kostel vysvětil a
povýšil jej na farní. Počátkem 14. století byla dokončena stavba severní strážní věže. Ve 30. letech
15. století dostal kostel ještě jižní zvonovou věž. Jeden z největších požárů v dějinách města v roce
1523 zničil také kostel sv. Jakuba včetně obou věží a následná oprava trvala 40 let. Významnou
událostí pro dějiny kostela bylo v roce 1563 slavnostní vysvěcení nového velkého zvonu, zvaného
"Zuzana", pojmenovaného podle bohaté jihlavské lazebnice Zuzany Spiesserové, která na jeho
zhotovení přispěla značnou částkou. Je druhým největším zvonem na Moravě (hned po
Olomouci)-je vysoký 1,82 m a váží 7 086 kg. V roce 1702 byla přistavěna k severní straně kostela
barokní kaple Bolestné Panny Marie, oddělená od vlastního chrámu barokní iluzivní mříží. Na
sklonku 19. století proběhla generální oprava kostela v puristickém duchu, v jejímž průběhu střecha
dostala novou krytinu z glazovaných bobrovek z Poštorné. Do obvodových zdí kostela je vsazeno
několik náhrobních kamenů pocházejících ze zrušeného hřbitova. Objekt slouží bohoslužebním
účelům (kostel přístupný pouze o mších). V sezóně je přístupná vyhlídková věž a přes víkendy v
červenci a v srpnu je možná prohlídka barokní kaple Bolestné Panny Marie s průvodcem.
Region: Jihlavsko
Město: Jihlava
URL: http://tic.jihlava.cz/ nebo http://www.svjakub.cz/
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°23'42.449"N, 15°35'34.898"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.3951247,15.5930272&z=12
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