
Kostel svatého Jiří 
Kostelní ulice, Horní Slavkov, okres Sokolov, Karlovarský kraj 



„Kostelní hrad“

jednolodní kostel s předsazenou věží

nejdominantnější stavba v Horním 
Slavkově.

ÚSKP ČR: 33431/4-571

vlastník: Město Horní Slavkov



Historický vývoj

původní středověký kostel  - 14.století

současná podoba – 16.století

Jan Pluh z Rabštejna

výsledek několika stavebních etap

obranná funkce města



Vitráže

vznik vitráží - konec 19. století 

18 kusů malovaných figurálních 
a ornamentálních vitráží

pouze lokální opravy

dary od věřících 



Obnova vitráží

od roku 2016

rozděleno na tři etapy restaurování

obnova vč. ostění vitrážových otvorů

restaurování v restaurátorské dílně

celková částka za obnovu 4 mil. Kč



I. etapa

duben – listopad 2016

4 ks vitráží

v presbytáři kostela 

1 150 000 Kč



I. etapa

malovaná ornamentální  a figurální 
vitráž na severní straně presbytáře

kruh s atributy symbolizující 
všeobsáhlost víry   (115 x 320cm)

postava Krista   (115 x 850cm)



I. etapa

malované figurální vitráže na jižní 
straně presbytáře

postava Panny Marie 

postava sv. Jiří

(115 x 850cm)



II. etapa

duben – prosinec 2017

4 ks vitráží

v presbytáři  a na jižní straně lodi

1 593 000 Kč



II. etapa 

malovaná figurální vitráž na severní 
straně presbytáře

sv. František (115 x 850 cm)



II. etapa

malované figurální vitráže 

na jižní straně lodi

Narození Krista

Svatá rodina

Křest v Jordánu 

(185 x 520 cm)



III. etapa

květen – prosinec 2018

na jižní straně lodi, na kůru a v 
severním přístavku

9 ks vitráží 

1 234 000 Kč



III. etapa

malované figurální vitráže na 
severní straně lodi

sv. Josef

sv. Cecílie

sv. Tereza

(180 x 290cm)



III. etapa

malované ornamentální vitráže s 
centrálně umístěným figurálním 
medailonem na kůru

Pana Marie (140 x 210cm)

Kristus s trnovou korunou 

(140 x 150cm)



III. etapa

ornamentální vitráže (100 x 
180cm)

okno tvořeno geometrickou 
bordurou „Boží Hrob“ (220 x 
220cm)

v severním přístavku kostela



2001 průzkumné a archeologické práce

2002 oprava krovu a střešní konstrukce, odvětrávací kanál a 
odvodnění odsušovacím kanálem

2006 zpřístupnění západní věže

2010 – 2013 výměna střešní krytiny

2012 restaurování věžních hodin a zpracování Stavebně 
historického průzkumu

2014 projektová dokumentace „Revitalizace areálu kostela sv. 
Jiří“ 

2015 obnova dřevěných oken a dveří, revize krakorců věže

2016 drenáž jižní strany kostela

2016 – 2018 restaurování vitráží

2018 – dokončení stříšky ochozu věže



Plány do budoucna

pokračující obnova pro 
zpřístupnění

I.etapa zpřístupnění lodi kostela

využití pro společenské a 
kulturní aktivity

rozšíření cestovního ruchu 



Děkuji za pozornost! 
Alexandr Terek

Starosta města Horní Slavkov

www.hornislavkov.cz


