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■ Původní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen v polovině 14. století klášterem 
v Oseku. První zmínka o existenci kostela pochází z roku 1352, pod patronátem oseckého 
kláštera se nacházel až do roku 1465.  

■ Dnešní barokní stavba pochází z let 1729 – 1732. Stavební plány ke stavbě objektu 
vypracoval známý pražský architekt František Maxmilián Kaňka kolem roku 1725 - 1729. 
Nový poutní chrám byl postaven nákladem hraběte Františka Josefa Černína z Chudenic, 
do jehož kysibelského panství Svatobor náležel.  

■ Plně dokončen byl kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru až roku 1735. Poté již 
probíhaly pouze finální úpravy a další vybavování mobiliáře. V roce 1752 vyhotovil 
nejmenovaný „doupovský sochař“ na epištolní straně oltář Jezulátka s plastikami Panny 
Marie a sv. Josefa, které štafíroval Johan Georg Rochler, malíř z Radonic v roce 
následujícím (1753).  

■ Malíř a štafíř z Radonic je zde zmiňován i v následujících letech – v roce 1758 maloval 
obrazy na monstrance, 1759 ozdobil plátna kryjící oltář a křtitelnici. Roku 1762 vyhotovil 
plzeňský mistr Leopold Rausch nový pozitiv kostelních varhan s dekorací chóru (putti) 
uváděných ještě k roku 1767.  

■ Na podzim roku 1931 byl kostel kompletně renovován a jednotlivé poškozené a ztmavlé 
oltářní obrazy byly restaurovány. Restaurátorské práce prováděl malíř Anton Bašny z 
Nového Jičína (Gnirs A., 1933). Rozsah stavebních úprav však do větších podrobností 
neznáme. Na dobových snímcích z roku 1932 můžeme rozeznat zřejmě čerstvě opravené 
omítky fasád a nové zastřešení sakristie skružovou střechou s výrazným štítem. Na 
přilehlém objektu kostnice je střecha pokryta novým dřevěným šindelem.  

 

 

 



■ V dobrém stavu vydržel kostel až do konce II. světové války. Po vysídlení původních obyvatel 
německé národnosti se o kostely v oblasti Doupovských hor starali až do roku 1948 
františkáni z Kadaně. Po novém vysídlení Doupovska při zřízení Vojenského újezdu Hradiště v 
letech 1953-1954 byly církevní stavby ponechány bez jakékoliv údržby na dožití.  

■ Počítalo se s tím, že po zřícení nosných konstrukcí budou zbytky kostelů i far postupně 
odstraněny. Tento plán v podstatě zůstával platný až do poloviny 90. let 20. století. Tehdy se 
však počal pozvolna měnit přístup a chápání představitelů Československé, a později České 
armády k posledním pozůstatkům památkových a památkově hodnotných objektů na území 
vojenského újezdu. Po zdlouhavých jednáních bylo rozhodnuto, že objekt barokního poutního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru, který je jedním z mála církevních staveb, 
které dosud ve Vojenském újezdu Hradiště přežily, nebude odstraněn, ale bude staticky 
zajištěn a zachován jako torzální architektura na paměť původního osídlení krajiny i pro 
budoucí generace.  

■ Koncem roku 2003 pak zahájila armáda, jako vlastník kostela, postupné kroky k záchraně 
kostela. V první fázi byly odstraněny stromy z klenby, která byla následně natřena hydrofobním 
ochranným nátěrem bránícím zakořenění vegetace. V následujících letech bylo dostavěno ve 
zjednodušené formě bez detailů zborcené zdivo závěru presbytáře včetně okenních záklenků 
do původní výše korunní římsy a kostel byl v roce 2011 provizorně zastřešen plechovou 
sedlovou střechou, věž kostela pak jednoduchou nízkou jehlancovou stříškou.  

■ Na počátku roku 2016 byl objekt zdevastovaného kostela v souvislosti s optimalizací území 
Vojenského újezdu Hradiště převeden do majetku nově vzniklé obce Doupovské Hradiště. Z 
důvodu propadlé klenby presbytáře a narušení zdiva v koruně triumfálního oblouku se však 
kostel nadále nacházel v havarijním stavu. O záchranu kostela usiluje Spolek pro 
dokumentaci a obnovu památek Karlovarska. 



Svatobor, foto Pavlíková, únor 1961 



Svatobor, foto Bureš, 1967 



Svatobor - presbytář  

Foto Pavlíková, 1965 



Svatobor – presbytář, Foto Gryc, 19. 10. 1984 



Svatobor – presbytář, 2007                                     Svatobor – celkový pohled, 2019   



Svatobor, 13. 2. 2019 



V roce 2018 zpracoval Jaroslav Vyčichlo ze Spolku 
pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska 
podklady pro žádost o zařazení do Programu 
záchrany architektonického dědictví ČR, kterou 
následně obec Doupovské Hradiště, prostřednictvím 
starostky Jarmily Boškové, podala na MK ČR. 
Rozhodnutím komise byla přidělena dotace 
900.000,-Kč na zahájení opravy kostela. 

V roce 2019 obec rozhodla o tom, že práce budou 
zahájeny doplněním zřícené klenby presbytáře. Pro 
organizaci a vedení stavby najala Technický dozor 
stavby (Ing. Martin Volný, Projekt stav, s.r.o.) a 
následně i dodavatele stavebních prací (Bolid M, 
s.r.o., Petr Stránský). Práce na klenbě byly zahájeny v 
září 2019 výstavbou těžkého lešení. 

Po provedení pracovní plošiny byl zahájen průzkum 
stavu zděných konstrukcí a postupné vyhodnocování 
poznatků. 

Pracovní plošina lešení byla ve výši 10,5 m nad 
podlahou presbytáře. Celé lešení vážilo 17.837 kg. 



Stav triumfálního oblouku a zbytků klenby 

23. 9. 2019 
 

 

 

 



Dozděný závěr presbytáře se zbytky patky klenby, 

23. 9. 2019 



Zahájení vyzdívání kleneb nad okenními otvory a pat klenby, 4. 10. 2019 

Vyzdívání bylo prováděno z CPP na nastavovanou maltu. Zahájeno bylo vyzdívání a vyspravování 

zaklenutí nad okenními otvory, na které následně navazují malé lunetové klenby. 



Vyzdívání kleneb nad okenními otvory, které budou přecházet v lunety, 14. 10. 2019 

 



Zahájení výroby bednění pro klenbu, 18. 10. 2019 

Pro bednění bylo použito smrkové dřevo (trámy, prkna). Konstrukce byla 

vytvořena tesařsky. Pro zajímavost - bylo použito cca 16 m3 řeziva. Toto se do výše  

10,5 m dopravovalo po jednotlivých prvcích stavebním dopravníkem. 

 



Provedené bednění pro klenbu, 23. 10. 2019 



Zahájení vyzdívání kleneb na připravené bednění, 25. 10. 2019 



Vyzdívání kleneb na připravené bednění, 1. 11. 2019 

 



Vyzdívání kleneb a klenebných pásů, 8. 11. 2019 



Pomocné vyztužení klenebých žeber a klenebného pásu, 8. 11. 2019 



Dokončování klenby, 11. 11. 2019 

Pro zajímavost, na klenbu se spotřebovalo cca 8.000 ks cihel. Celá klenba tedy 

dosahuje hmotnosti cca 36 tun! Veškerý materiál byl dopravován malým dopravníkem. 



Velká hmotnost a absence klasického krovu, vyvolala 

nutnost provést provizorní zabezpečení zdiva presbytáře, 

aby se zabránilo jeho rozvalení reakcemi od nové klenby. 

Toto ztužení bude později nahrazeno sepnutím zdiva 

obnoveným krovem. Zpracoval Ing. Fořt. 



Provedení zabezpečení zdiva do doby vybudování 

krovu, 15. 11. 2019 

Pro zajímavost - ocelové konstrukce zabezpečení dosáhly 

celkové hmotnosti cca 1.200 kg. 



Provádění vyspravování provedené klenby, viditelné prvky ztužení, 19. 11. 2019 



Průnik klenebných žeber a klenebného pasu, 19. 11. 2019 



Dokončená klenba presbytáře, 22. 11. 2019 



Hotovo! 

4. 12. 

2019 

Poznáte 

rozdíl? 

 
V roce 2020 pokračujeme v 

opravách klenby hlavní 

lodi. Držte nám palce. 



Děkuji obci Doupovské Hradiště, starostce 
Jarmile Boškové a Jardovi Vyčichlovi, že 

jsou tak osvícení a zapálení.  
Společnosti Bolid M, že jsou tak šikovní. 

 
Vám posluchačům děkuji za pozornost a 

jsem připraven Vám odpovědět na případné 
dotazy. 

V mém příspěvku byly použity citace ze SHP zpracovaného Mgr. Lubomírem Zemanem a 

Ing. Arch. Kubíčkem z roku 2004 a dále fotodokumentace průběžně pořizovaných 

společností Projekt stav, s.r.o., Ing. Martin Volný a společností Bolid M, s.r.o., Petr 

Stránský. 

 


