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ANOTACE                    

                             

Práce se v úvodních kapitolách věnuje obecným historickým příčinám a současnému 

stavu sakrálních památek v České republice. Za pomoci odborné literatury se snaží zmapovat 

ohrožené sakrální památky v jednotlivých krajích, vysvětlit příčiny jejich stavu a následně 

nastínit způsoby řešení opravy jedné z nich. Sleduje historický vývoj a následnou modernizaci 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který se nachází v Orlických horách. Věnuje  

se důvodům spojení historických a moderních architektonických prvků při obnově střechy 

kostela. Zaměřuje se na popis jednotlivých fází rekonstrukce a na plánované architektonické 

změny v budoucnu. Podstatné místo zaujímá obrazová příloha. 

 

Klíčová slova: ohrožené sakrální památky; sakrální architektura; rekonstrukce střechy 

 

 

ANNOTATION           

 

In the first chapters the thesis tackles general historical causes of the current state  

of sacred buildings in the Czech Republic. Using scientific literature it tries  

to map endangered sacred buildings in different regions, explain the causes of their condition 

and finally suggest a possible solution for the renovation of one of them. It tracks  

the historical development and recent renovation of the Church of the Assumption  

of the Virgin in Neratov, located in Orlicke mountains. It analyzes the reasons for combining 

historical and modern architecture during the recontruction of the church roof. It focuses  

on the description of different steps of the recontruction as well as on plans for future 

architectonic changes. The illustrated appendix is an important part of the thesis.  

 

Key words: endangered sacred sights; sacred architecture; recontruction of the roof



5 

 

OBSAH 

ÚVOD ......................................................................................................................................... 7 

1. HISTORICKÉ PŘÍČINY SOUČASNÉHO STAVU PONIČENÝCH 

SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK VE 20. STOLETÍ ..................................................................... 8 

1.1 SVĚTOVÁ VÁLKA A NÁSTUP KOMUNISTICKÉHO REŽIMU .......................... 8 

1.2 VNITROZEMÍ ............................................................................................................. 9 

1.3 POHRANIČÍ ..................................................................................................................... 9 

1.4 VÝNOS O DEMOLICI OPUŠTĚNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU .......................... 9 

1.5 KONEC OBDOBÍ KOMUNISMU V ČSR ...................................................................... 9 

1.6 SITUACE PO ROCE 1989 ............................................................................................. 10 

2. LOKALIZACE PONIČENÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK .................................. 12 

2.1 JIHOČESKÝ KRAJ ........................................................................................................ 12 

2.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ .............................................................................................. 12 

2.3 KARLOVARSKÝ KRAJ................................................................................................ 13 

2.4 KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ .................................................................................... 14 

2.5 LIBERECKÝ KRAJ ....................................................................................................... 14 

2.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ..................................................................................... 15 

2.7 OLOMOUCKÝ KRAJ .................................................................................................... 15 

2.8 PARDUBICKÝ KRAJ .................................................................................................... 15 

2.9 PLZEŇSKÝ KRAJ ......................................................................................................... 16 

2.10 PRAHA ......................................................................................................................... 16 

2.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ ............................................................................................... 17 

2.12 ÚSTECKÝ KRAJ ......................................................................................................... 17 

2.13 KRAJ VYSOČINA ....................................................................................................... 18 

2.14 ZLÍNSKÝ KRAJ ........................................................................................................... 18 

3. INICIATIVY NA ZÁCHRANU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK .................................... 19 

4. NERATOV ....................................................................................................................... 21 

4.1 VZNIK NERATOVA ..................................................................................................... 21 

4.2 VÝVOJ KOSTELA BĚHEM 17. STOLETÍ .................................................................. 21 

4.3 STAVBA KOSTELA V LETECH 1723-1733 ............................................................... 23 

4.4 OSUDY KOSTELA PO ROCE 1945 ............................................................................. 26 

4.5 OSUD KOSTELA PO ROCE 1989 ................................................................................ 27 

5. SDRUŽENÍ NERATOV ................................................................................................. 29 

5.1 KNĚZ JOSEF SUCHÁR................................................................................................. 29 



6 

 

5.2 VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO PŮSOBENÍ .................................................................... 29 

6. REKONSTRUKCE KOSTELA ..................................................................................... 31 

6.1 SPOJENÍ STARÉ A MODERNÍ ARCHITEKTURY .................................................... 31 

6.2 DŮVODY PRO POUŽITÍ PRVKŮ MODERNÍ ARCHITEKTURY  PŘI 

REKONSTRUKCI  KOSTELA V NERATOVĚ ................................................................. 32 

6.3 OBNOVA STŘECHY .................................................................................................... 33 

6.3.1 NÁVRHY, PROJEKTY A STUDIE ............................................................................ 33 

6.3.2 NÁVRH SKLENĚNÉ KOULE ................................................................................... 34 

6.3.3 PRVNÍ STUDIE ATELIÉRU SIAL ............................................................................. 34 

6.3.4 PROJEKT FIRMY SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI SPOL. S.R.O. .......................... 35 

6.3.5 DRUHÝ PROJEKT FIRMY SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI SPOL. S.R.O. .......... 35 

6.3.6 PROJEKT FIRMY SIA ARCHITECTS S.R.O.............................................................. 36 

6.3.7 SPOR S PAMÁTKÁŘI ................................................................................................ 36 

6.3.8 PROJEKT FIRMY ENVICON ..................................................................................... 37 

6.3.9 KONEČNÁ VERZE .................................................................................................... 37 

6.4 FINANCOVÁNÍ STAVBY STŘECHY ......................................................................... 38 

6.5 DOKONČENÉ ÚPRAVY .............................................................................................. 39 

6.6 PLÁNOVANÉ ÚPRAVY ............................................................................................... 39 

6.6.1 ÚPRAVY EXTERIÉRU KOSTELA ........................................................................... 39 

6.6.2 ÚPRAVY INTERIÉRU KOSTELA ............................................................................ 40 

6.6.3 NÁVRH NOVÉHO OLTÁŘE ..................................................................................... 40 

6.6.4 DR. KAREL RECHLÍK............................................................................................... 41 

6.6.5 ROKOKOVÉ SCHODIŠTĚ ........................................................................................ 42 

6.6.6 ÚPRAVY OKOLÍ KOSTELA ..................................................................................... 43 

7. ZÁVĚR OBNOVY KOSTELA ...................................................................................... 44 

ZÁVĚR .................................................................................................................................... 45 

POUŽITÁ LITERATURA ..................................................................................................... 46 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA ........................................................................................................ 47 

 

 

  



7 

 

ÚVOD 

 

Hlavním cílem této seminární práce je zmapovat historický a současný vývoj  

a následnou modernizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který se nachází 

v Orlických horách v těsné blízkosti polských hranic. Zaměřuji se na popis jednotlivých 

fází rekonstrukce a na plánované architektonické změny v budoucnu. 

V úvodních kapitolách a podkapitolách se věnuji obecným historickým příčinám  

a současnému stavu sakrálních památek v České republice. Dále jsem se pokusil 

zmapovat ohrožené sakrální památky v jednotlivých krajích a vysvětlit příčiny jejich 

stavu a následně nastínit způsoby řešení opravy. 

Ke zpracování tohoto nesnadného tématu mě vedl můj veliký zájem o moderní 

architekturu spojovanou s historickou architekturou. Příklad rekonstrukce zničeného 

kostela je dokladem toho, že stará a moderní architektura k sobě patří, a že spolu dokáží 

dát historické stavbě moderní ráz.  
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1. HISTORICKÉ PŘÍČINY SOUČASNÉHO STAVU PONIČENÝCH 

SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK VE 20. STOLETÍ 

 

 O tom, jak dnes vypadají kostely a vůbec církevní památky v České republice, 

rozhodovalo mnoho aspektů. Nejdůležitějším z nich je zcela jistě historický vývoj  

na našem území ve 20. století.  

1.1 SVĚTOVÁ VÁLKA A NÁSTUP KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 

 Církev na začátku 20. století vlastnila majetek velké hodnoty – kostely, zámky, 

kaple, parky, lesy, zemědělskou půdu a další majetek. Ale s příchodem německých vojsk 

na české území v březnu 1939 a se začátkem 2. světové války1 začala být církev 

v tehdejším protektorátu utlačována a církevní stavby byly ničeny. Po skončení války  

se zdálo, že se blýská na lepší časy. Avšak s příchodem a nástupem komunistického 

režimu a s převzetím moci v únoru roku 19482 byl všechen církevní majetek státem 

vyvlastněn. Církev tak ztratila moc a schopnost starat se o tyto památky. Mnohé budovy 

dříve sloužící k bohoslužbám a církevním účelům byly buď na příkaz vedení režimu 

zbořeny a likvidovány, anebo dostaly zcela jinou funkci, např. jako sklady pneumatik, 

vojenského materiálu, obilí nebo jako stáje pro dobytek. Veškeré toto jednání mělo  

za cíl potlačení církve a utiskování jejího vlivu na společnost.3 Proto již na začátku  

50. let docházelo k pronásledování těch, kteří se snažili ničené památky opravovat  

a udržovat v přijatelném stavu. Současně také komunistický režim hledal sebemenší 

záminku k tomu, aby mohla být daná památka zbourána, např. špatný technický  

stav, poškození stavby přírodními živly apod. Často docházelo k takové situaci,  

kdy režim dlouho bránil opravě dané církevní památky, a poté kvůli dezolátnímu stavu 

musela být stavba zbořena, aby neohrožovala bezpečnost okolí a obyvatel.  

 

 

                                                 
1 Encyklopedie historie světa. České vyd. 1. Praha: CESTY, 1999, 496 s. ISBN 80-7181-567-5 s. 412 

2 Dějiny Evropy. Vyd. 2., dopl. a rozš. Editor Frédéric Delouche, Hana Gelnarová, Jiří Úlovec. Překlad 

Jan Burian. Praha: Argo, 2001, 416 s. ISBN 80-720-3317-4. s. 355 

3 Encyklopedie Larousse pro mládež. 1. vyd. Editor Jacques Lory. Praha: Albatros, c1992, 381  

s. ISBN 80-000-0312-0 s. 185 
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1.2 VNITROZEMÍ 

 Avšak výsledky tohoto přístupu byly zcela odlišné ve vnitrozemí a v pohraničí.  

Ve vnitrozemí se téměř pokaždé našla skupina lidí, která i přes utiskování režimem 

udržovala místní kostel či kapli v lepším či horším stavu a ubránila je celých  

40 let komunistického režimu. Likvidování památek v těchto oblastech tak mělo  

za následek především zničení drobných staveb, např. kaplí nebo božích muk v krajině, 

které překážely při scelování pozemků během procesu kolektivizace. Případů zničení 

velkých kaplí či kostelů bylo relativně málo. 

1.3 POHRANIČÍ 

 V českém pohraničí byla situace odlišná, protože z této oblasti bylo po roce 

1945 odsunuto původní německy mluvící obyvatelstvo. Některé vesnice zůstaly 

opuštěny a noví dosídlení obyvatelé neměli většinou vztah k církevním památkám. 

Z některých území vznikly rozsáhlé vojenské prostory. 

1.4 VÝNOS O DEMOLICI OPUŠTĚNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU 

 „Dne 30. 1. 1956 vydalo Ministerstvo místního hospodářství ČSR výnos  

o demolici opuštěného nemovitého majetku, jehož oficiálním cílem bylo zlepšení vzhledu 

krajiny a odstranění budov, v jejichž blízkosti hrozilo nebezpečí lidem.“4 Skutečným 

důvodem tohoto výnosu bylo zahájení demoliční akce, která svou velikostí předčila 

všechny akce podobného typu v novodobých českých dějinách. Tato akce trvala  

až do 60. let a měla za následek zničení tisíců opuštěných domů a vzhledem k tomu,  

že v této době neexistovala žádná památková ochrana, bylo zničeno mnoho kostelů  

a kaplí na celém území ČSR. 

1.5 KONEC OBDOBÍ KOMUNISMU V ČSR 

 V období 70. a 80. let docházelo k postupnému chátrání sakrálních budov  

a k ojedinělému likvidování kostelů a kaplí, převážně v západních Čechách. Díky snaze 

lidí bylo v této době mnoho památek zachráněno, ale bohužel v některých případech  

                                                 
4 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 11 
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se jednalo pouze o oddálení jejich zničení. Tzv. Sametová revoluce v roce 1989 

znamenala konec komunistické vlády v Československu.5 

1.6 SITUACE PO ROCE 1989 

 Konec komunistického režimu v Československu znamenal rázný konec ničení 

sakrálních staveb. „Před koncem roku 1989 bylo na našem území zcela zničeno  

přes 2500 kostelů a kaplí, po roce 1989 pouhých 40, a to z důvodů neochoty místních 

obyvatel investovat do opravy silně zdevastovaných památek.“ 6 

Řada církevních staveb byla vrácena do rukou náboženských obcí,  

ty však na opravu mnohdy skutečně zdevastovaných staveb nemají finanční prostředky. 

Vyjednávání se státem o dotacích se točí v bludném kruhu, které nemá vítěze.  

Stát ztrácí hodnotnou architekturu, církev přichází o majetek a hlavním poraženým  

je památka sama. 

 Na druhou stranu se velké množství cenných objektů podařilo opravit  

a zachránit, nebo alespoň základním zajištěním zdiva zabránit jisté zkáze. Příkladem  

za všechny může být náročná rekonstrukce vzácného klášterního areálu v Pivoni  

na Domažlicku či opravy kostela ve východočeském Neratově.7 

Řešením problému by měly být tzv. církevní restituce8, které už vláda schválila, 

a díky kterým by se církvi vrátila část původního majetku a vyplatila by se jí určitá 

peněžní hodnota v řádu miliard českých korun. 

 Po navrácení majetku ale nastává další problémová situace, která je neshodná  

se situací před zestátněním památek. Tehdy byly stavby v zcela odlišném a mnohem 

lepším stavu než v současnosti. Přidává se skutečnost, že vnitřní i venkovní vybavení 

památek bylo během minulého století lidmi nevratně rozkradeno. Situaci ztěžuje  

                                                 
5 Dějiny: velký obrazový průvodce historií lidstva : od úsvitu lidské civilizace po současnost.  

Vyd. 1. Editor Adam Hart-Davis. Praha: Knižní klub, 2009, 612 s. ISBN 978-80-242-2488-6. s. 533 

6  TOMÁŠ KOUTEK. Zapomenuté české kostely: po stopách umírající krásy. Praha: Brána, 2011. ISBN 

978-80-7243-553-1 s. 15 

7 TOMÁŠ KOUTEK. Zapomenuté české kostely: po stopách umírající krásy. Praha: Brána, 2011. ISBN 

978-80-7243-553-1 s. 15 

8 Církevní restituce = navrácení majetku, který byl dříve státem zabaven některým církvím  

a náboženským společnostem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Restituce
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_a_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_a_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost
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i to, kdo by se o navrácené pozemky staral tam, kde neexistuje funkční farnost. Nabízí 

se možnost prodat tyto pozemky soukromým vlastníkům a získané peníze využít  

na opravu památek, která bude bez pochyby peněžně velice náročná.   
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2. LOKALIZACE PONIČENÝCH SAKRÁLNÍCH PAMÁTEK 

 

2.1 JIHOČESKÝ KRAJ 

 Severní část kraje patří k oblastem s nejnižším počtem zničených a poškozených 

kostelů a kaplí na našem území. Naopak jižní část kraje ležící zčásti v bývalých 

Sudetech přišla o stovky církevních staveb, které byly zničeny především jako důsledek 

vyhnání a odsunu německy mluvících obyvatel v letech 1945-1946. Důležitým 

následkem zničení staveb v této oblasti byl také vznik rozlehlého vojenského cvičiště  

u Boletic v roce 1946, kvůli kterému byly stavby na jeho území z velké části zničeny. 

Během let 1945-1989 bylo v Jihočeském kraji zničeno 18 kostelů, mnoho velkých kaplí 

a kapliček. V dnešní době je v Jižních Čechách malé množství poškozených kostelů, 

naopak velký počet kaplí a kapliček, které byly zničeny z důvodu scelování pozemků 

během kolektivizace.  

„Nejvíce poškozené kostely jsou v Pohoří na Šumavě a v Rožmitálu  

na Šumavě.“9 

„Nejvážněji poškozené kaple se nachází v Janově vsi, Mezilesí, Nižších 

Hodonicích, Jílovicích, Starém Špičáku atd.“10 

2.2 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

 Kraj je možno rozdělit na severní část s vysokou religiozitou11 a nízkým počtem 

poškozených sakrálních staveb a jižní pohraniční část, odkud bylo vystěhováno v letech 

1945-1946 německy mluvící obyvatelstvo. Vzhledem k úrodnosti zdejšího území  

se opuštěné obce znovu osídlily, ale religiozita nebyla tak vysoká, jak v severní části 

kraje, a tak se vztah obyvatel ke zdejším památkám vytvářel dlouhou dobu. „Kraj nebyl 

                                                 
9 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 13 

10 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 13 

11 Religiozita = přeneseně sociologický termín, který určuje podíl věřících na celkovém počtu lidí 

zkoumané oblasti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
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příliš postižen ani vytvořením pohraničního pásma v roce 1950, jedinými zcela 

zničenými sídly se v této souvislosti staly Hatě a Ječmeniště na Znojemsku.“12 

 Zbořené kostely v Břeclavi a Hustopečích byly po roce 1989 nahrazeny novými 

stavbami. Bez náhrady však zůstaly kostely v Černovicích a Bítově, jenž byl zatopen 

kvůli stavbě Vranovské přehrady. Dále pak kaple v Derflicích a Svitávce  

a několik malých kapliček. 

 Po roce 1989 byla naprostá většina církevních staveb opravena, z ostatních jsou 

nejvíce poškozeny kaple v Bzenci, Havraníkách, Mikulově, Podhradí pod Dyjí atd. 

2.3 KARLOVARSKÝ KRAJ 

 I když Karlovarský kraj patří svou rozlohou k nejmenším v republice, právě  

zde se sešlo nejvíce negativních vlivů, které znamenaly zánik a silné poškození mnoha 

církevních památek na tomto území. 

 V letech 1945-1946 se muselo odstěhovat německy mluvící obyvatelstvo, které 

tvořilo většinu původních obyvatel v tomto kraji. V roce 1946 vznikl na území 

Slavkovského lesa rozsáhlý vojenský prostor, v jehož oblasti vojáci zničili všechny 

církevní stavby. V první polovině 50. let vojáky z těchto míst vytlačil vznik uranových 

dolů. Přestěhovali se tedy do ještě většího prostoru v Doupovských horách, kde také 

zničili všechny církevní budovy. Dalším důležitým faktorem byl vznik hnědouhelných 

dolů v Sokolovské pánvi na přelomu 40. a 50. let 20. století, při kterém byly zničeny 

další sakrální stavby. 

 V průběhu let 1945-1989 přišel Karlovarský kraj o značné množství cenných 

sakrálních staveb - 36 kostelů, řadu větších a mnoho desítek menších kaplí.13 Dodnes  

na tomto území zůstává mnoho silně poničených sakrálních staveb, samotný 

Karlovarský kraj zaujímá přední místo v množství poškozených kostelů v České 

republice.  

                                                 
12 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 45 

13 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 55 
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Nejohroženějšímu památkami kraje jsou kostely v Bochově, Krásném Lese, 

Svatoboru, kaple v Podlesí, Popově, Kostelní Bříze, Verušicích a další.14 

2.4 KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 

 Převážná většina poškozených památek se nachází na severovýchodě kraje  

– na hranici s Polskem, odkud bylo v letech 1945-1946 odsunuto německy hovořící 

obyvatelstvo. Na zbylém území převažovalo česky mluvící obyvatelstvo a počet 

poškozených sakrálních staveb je zde nižší.15 

 „Kraj přišel v letech 1945-1989 o kostely v Častolovicích, Janovičkách, 

Prostředním Lánově, Šonově a Vsi Svaté Kateřiny, větší kapli v Pusté Proseči  

a o několik desítek kaplí především v Podkrkonoší a v Orlických horách.“16 

Aktuálně nejohroženějšími církevními stavbami jsou kostely v Jedlové 

v Orlických horách, Rudníku a Suché, a kaple v Chotěvicích, Trčkově, Svobodě  

nad Úpou, Vrchlabí a další. V tomto regionu se nachází rovněž kostel v Neratově, 

jemuž se budeme věnovat dále podrobněji. 

2.5 LIBERECKÝ KRAJ 

 Kraj byl postižen především vyhnáním německy mluvícího obyvatelstva  

a vytvořením rozsáhlého vojenského prostoru a cvičiště v okolí Kuřívod. Vojáci během 

svého působení do roku 1991 stačili zničit veškeré památky i celé vesnice na tomto 

území. 

 „V letech 1945-1989 přišel kraj o osm kostelů (Liberec, Jablonec, Mistrovice, 

Nový Bor, Smržovka, Stružnice, Svébořice a Václavice), několik větších kaplí a řadu 

menších kaplí a kapliček.“17 

                                                 
14 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 55 

15 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 83 

16 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 83 

17 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s.100 
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Nejvíce poškozenými stavbami jsou v současnosti kostely v Brenné a Drchlavě a kaple 

v Zákupech, Velenicích, Dubnici a další. 

2.6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

 Nejvíce poškozených sakrálních památek se nachází v západní části kraje, odkud 

bylo vyhnáno německy mluvící obyvatelstvo, které tvořilo velkou část všech zdejších 

obyvatel. Dalším faktorem, který měl vliv na zánik a ničení památek, byl vznik mnoha 

průmyslových oblastí na tomto území. Nachází se zde hodně poškozených sakrálních 

staveb. Naopak ve východní části je počet zničených památek nižší díky velké 

religiozitě místního obyvatelstva. 

 Po roce 1945 přišel kraj o 18 kostelů, řadu velkých kaplí a několik desítek 

malých kapliček.18 Mezi nejohroženější stavby patří kostel ve Vráclavku  

a v Pelhřimovech a kaple v Moravské Hartě a Staré Vodě. 

2.7 OLOMOUCKÝ KRAJ 

 V Olomouckém kraji byla lepší situace ve střední části kraje, kde převažovalo 

česky mluvící obyvatelstvo a poškozených sakrálních staveb je tu velmi málo. Horší 

situace nastala v pohraničí, odkud bylo vystěhováno německy mluvící obyvatelstvo  

a kde vznikl v roce 1946 v okolí obce Libavé vojenský prostor, na jehož území byly 

zničeny celé vesnice i s jejich kostely a památkami. 

 V letech 1945-1989 bylo v kraji zbořeno 13 kostelů, mnoho větších kaplí  

a desítky malých kapliček. Poškozených kostelů dnes v Olomouckém kraji není mnoho, 

avšak v kritickém stavu jsou kostely v Jestřábí a Olověné, dále pak kaple v Anníně, 

Františkově, Michalově atd. 

2.8 PARDUBICKÝ KRAJ 

 Kraj na východě Čech patří z větší části k oblastem s nejvyšší mírou religiozity 

v naší zemi, s čímž přímo souvisí dobrý stav sakrálních památek.19 Pouze  

                                                 
18 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 120 

19 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 155 
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na Orlickoústecku a Svitavsku, odkud bylo po 2. světové válce odsunuto německy 

mluvící obyvatelstvo, je míra religiozity menší. Stav církevních staveb je tudíž výrazně 

horší. 

Kraj v letech 1945-1989 přišel o kostely v Gruně, Hostovicích a Moravské 

Třebové a Svitavách a o větší i menší kaple. 

Poškozených sakrálních staveb je v Pardubickém kraji v porovnání s jinými kraji 

poměrně málo. Některé jsou ale v kritickém stavu – zejména kostel v Polomi a kaple  

v Dolní Hedči, Královci, Radišově, Pardubicích atd. 

2.9 PLZEŇSKÝ KRAJ 

 Kraj v západních Čechách byl výrazně poznamenán odsunem německy 

hovořícího obyvatelstva, které žilo téměř na polovině území Plzeňského kraje. Jako 

další negativní jev můžeme vnímat i vyhlášení pohraničního pásma podél hranic 

s Bavorskem v roce 1950, s čímž souviselo vysídlení obyvatel z tohoto území  

a demolice zdejších památek. Stejný osud měly památky, které se nacházely na území 

rozsáhlého vojenského prostoru kolem Prášil. Ten vznikl v roce 1952. 

 „V letech 1945-1989 bylo v Plzeňském kraji zničeno 21 kostelů, mnoho kaplí  

a desítky kapliček. V kraji dnes zůstává velké množství silně poškozených církevních 

staveb, samotný okres Tachov patří spolu s Karlovarskem a Lounskem k okrsům 

s nejvyšším počtem silně poškozených památek.“20 

Nejohroženějšími stavbami jsou kostely v Boněnově, Lestkově, Olešně apod., 

kaple v Platoři, Petrovicích a Svaté Apoleně.21 

2.10 PRAHA 

 Díky tomu, že je Praha metropolí, a tudíž podléhá přísné památkové ochraně 

velké části území, nebyla připravena o téměř žádné církevní památky. A to i přesto,  

                                                 
20 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 163 

21 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 163 
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že je zde míra religiozity poměrně nízká. V letech 1945-1989 byl zbořen pouze poutní 

kostel v Butovicích, hřbitovní kaple v Košířích a kaple ve Zličíně.22  

 Poškozené památky byly většinou opraveny v posledních patnácti letech. Díky 

tomu se v Praze jako jediném kraji České republiky nenacházejí žádné kriticky 

ohrožené kostely či kaple. 

2.11 STŘEDOČESKÝ KRAJ 

 I když je ve středních Čechách relativně malá religiozita, církevní památky  

na jeho území patří k nejzachovalejším v České republice. Největší zásluhy  

na tom má fakt, že na tomto území byly vyhnáním německy mluvícího obyvatelstva 

v letech 1945-1946 postiženy pouze okrajové části kraje. Dvojice vojenských prostorů 

v Brdech a v okolí Mladé vznikly v poměrně málo osídlených oblastech, a tak kvůli nim 

bylo zničeno „pouhých“ 6 obcí. V letech 1945-1989 byly zlikvidovány kostely 

v Dolních Královicích, Vlastějovicích a v Mladé a kaple v Králově Dvoře, Markovicích 

a jiné. 

V současnosti k nejohroženějším památkám patří kostely v Kolči, Kolíně,  

a Nesuchyni a kaple v Bedlnu, Hokově a Lesácích. 

2.12 ÚSTECKÝ KRAJ 

 Severozápadní Čechy doplatily v období po 2. světové válce na vyhnání 

německy mluvícího obyvatelstva v letech 1945-1946 a na bohaté zásoby hnědého uhlí. 

Odsun obyvatel se týkal téměř celého kraje. Během čtyřiceti let vlády komunistického 

režimu byl severozápad Čech v podstatě obětován. Zmizelo 80 obcí včetně královského 

města Most a města Přísečnice i s jejich církevními stavbami a dalšími památkami.  

„Po roce 1945 bylo v kraji zbořeno 80 kostelů, zdaleka největší počet v celé České 

republice, řada větších kaplí a mnoho desítek kapliček.“23 V kraji dodnes zůstává velké 

množství výrazně poškozených církevních staveb – převážně na Lounsku. 

                                                 
22 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 196 

23 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 221 
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Nejohroženějšími stavbami jsou kostely v Bílém Kostelci, Děčíně, Habříně, 

Krupce, Libyni, Louchově, Siřemi a další, kaple v Šachově, Trnové, Tvrdíně, Vědlicích  

a ve Velké Veleni.24 

2.13 KRAJ VYSOČINA 

 Obyvatelstvo na Vysočině se vyznačuje vysokou religiozitou  

a s tím souvisejícím malým počtem zničených nebo poškozených sakrálních staveb.  

Na stavu zdejších kostelů a kaplí se jen velmi málo projevilo vysídlení německy 

mluvícího obyvatelstva na Jihlavsku v letech 1945-1946. Kraj přišel v letech 1945-1989 

o 20 kaplí, největší z nich byla v Hostačově a Vysoké. 

„Nejohroženějšími sakrálními stavbami kraje jsou v současnosti kaple v Herálci, 

Jiříně, Knínicích, Kvaseticích, Pelhřimově, Počátkách a ve Stříbrném Dvoře.“25 

2.14 ZLÍNSKÝ KRAJ 

 Oblast na východě Moravy nebyla téměř poznamenána vyhnáním německy 

mluvícího obyvatelstva a díky vysoké religiozitě místních obyvatel se zde nevyskytují 

téměř žádné poškozené sakrální památky. Naopak po roce 1989 zde byla vystavěna řada 

nových kostelů a kaplí. 

 V letech 1945-1989 zde bylo zbořeno kolem dvaceti kaplí. Mezi nejohroženější 

sakrální stavby v kraji patří kaple v Pohořelicích a ve Valašském Meziříčí.26 

  

                                                 
24 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 221 

25 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 273 

26 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0. s. 279 
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3. INICIATIVY NA ZÁCHRANU CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK 

 

Stav našich církevních památek je v mnoha případech velice špatný. Uvolnění 

politických poměrů po roce 1989 umožnilo, aby vznikla řada iniciativ, které se snaží  

o opravu či obnovu památek. 

 Velkou zásluhou na záchraně řady sakrálních staveb má, dle mého názoru, 

Evropská Unie, která vytvořila a stále vytváří nové investiční programy. Finanční 

dotace, které jsou takto získány, se snaží lokálně investovat do rozvoje a oprav 

církevních památek v regionech.  

 Další formu záchrany nabízí stát, který má o opravu památek také zájem. 

Pomáhá mnoha způsoby. Zejména se získáváním dotací z Evropské Unie, vyplácením 

peněz z různých grantů a fondů, investicemi od ministerstev, ale také 

spolufinancováním při opravách kostelů a jiných hodnotných staveb. Dále se stát snaží 

alespoň částečně zachovávat zchátralé památky investováním do jejich pravidelné 

údržby, opravy střech a další. 

 Státní rozpočet nabízí finance převážně na opravy větších staveb, jedná  

se o dotace v řádu miliónů korun. O zařazení do rozpočtu rozhoduje Ministerstvo 

financí ČR a Poslanecká sněmovna. 

 Ministerstvo kultury ČR poskytuje dotace na obnovu kulturních památek  

v rámci svých programů, jako např. Program architektonického dědictví, Havarijní 

program a další. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje v rámci programů zaměřených  

na regionální rozvoj a rozvoj, např. Regionální program podpory rozvoje 

severozápadních Čech a moravskoslezského regionu nebo Regionální program podpory 

rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů apod. 

 Česko-německý fond budoucnosti přispívá každé čtvrtletí na obnovu a opravy 

sakrálních památek v rámci programu Stavební projekty a obnova památek. Investuje 
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především do staveb v oblastech dříve osídlených německy mluvícím obyvatelstvem.27  

Fond pomáhá stavět pomyslné mosty ve vztazích mezi Čechy a Němci. 

 „Nadace Občanského fóra každoročně přispívá na obnovu i sakrálních staveb  

v rámci programu Opomíjené památky.“28 

 Řada sakrálních staveb byla zachráněna díky lidské štědrosti a ochotě.  

Na nedělních bohoslužbách se pokaždé vybírá dobrovolná peněžní sbírka, která je často 

využita například na chod farnosti, opravu varhan či jiného zařízení v kostele. Velký 

význam mají rovněž benefiční akce, koncerty a výstavy na podporu obnovy památek. 

 Pro obnovu sakrálních památek mají značný význam občanská sdružení 

vznikající na místech, kde se nacházejí zdevastované církevní stavby (převážně  

v pohraničních oblastech). Tyto iniciativy jsou výsledkem snahy, ochoty a zájmu 

místních obyvatel. Tato sdružení v místě svého působiště obnovují nejen místní kostel, 

jeho zařízení a původní podobu a krásu, ale i zdejší tradice a původní zvyky a navracejí 

do obnovených budov vymizelý život. Jasným dokladem těchto tvrzení je iniciativa 

Sdružení Neratov, které zachránilo zdevastovaný neratovský poutní chrám. 

  

                                                 
27 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 283 

 

28 VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v České republice. 2006. vyd. Praha 

- Vinohrady: Miloš Uhlíř - Baset, 2006. 1. ISBN 80-7340-082-0 s. 283 
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4. NERATOV 

 

Vesnice Neratov se nachází v Královehradeckém kraji nedaleko Rychnova  

nad Kněžnou v těsné blízkosti polských hranic. V současnosti je vesnice částí obce 

Bartošovice v Orlických horách a žije zde několik desítek obyvatel. V Neratově  

se nachází poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vesnice slouží jako rekreační místo 

převážně v období zimní a letní sezóny. 

4.1 VZNIK NERATOVA  

První písemná zmínka o osadě Neratov, avšak až do roku 1945 nazývané 

německy Bärnwald, pochází z roku 1550.29 „Tehdy byla jako Neratov nazvána  

jak ves, tak zdejší louka a potok, na jehož levém břehu ležela vesnice v té době.“30 

Vesnice vyrostla na kraji rokytnického panství, které tehdy vlastnil rod pánů 

z Rýzmburka. Prvními osadníky byli němečtí skláři. Již po krátké době skláři údajně  

na místě dnešní hřbitovní kaple vystavěli malý dřevěný kostelík, jehož vznik se datuje 

do roku 1590. 

4.2 VÝVOJ KOSTELA BĚHEM 17. STOLETÍ 

Na začátku 17. století se s příchodem nových osadníků a přívrženců reformace 

kostelík rozšířil a byl přeměněn na protestanskou modlitebnu. Toto jednání souviselo  

se změnou vyznání tehdejšího majitele rokytnického panství Kryštofa Mauschwitze 

z Armenruh, který mimo jiné věnoval nově opravenému kostelu renesanční kamennou 

křtitelnici a zvon (zničený při požáru v roce 1945). Přestavba byla dokončena v roce 

1603 a po jejím dokončení měl kostel věž či samostatně stojící zvonici (viz obrázek   

č. 1). 

„Kryštof Mauschwitz z Armenuh byl 27. září 1616 zabit rozbouřenými sedláky, 

nejspíše kvůli náboženským problémům. Rokytnické panství poté roku 1627 přejímá  

                                                 
29 Sdružení Neratov: Příběh zkázy - historie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-02-04]. 

Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 

30 Oppeltová, Jana, 1970- Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie Neratově. Oppeltová, 

Jana. In:Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací. Rychnov nad Kněžnou: Okresní 

muzeum Orlických hor 9, (1999,) s. 123-160. s. 1 
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po rodu Zieglerů z Klipphausenu rod Nostitzů, za jejichž panování dochází k postupné 

rekatolizaci.“31 

„Na počátku 60. let 17. století dochází ke vzniku tradice poutního místa.“32 

Podle zprávy sepsané o 80 let později tehdejší rokytnický farář P. Kryštof Florián 

Blažej Drick nechal podle svého snu vyřezat milostnou sošku Panny Marie, která byla  

15. srpna 1661, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, přenesena průvodem do Neratova 

a postavena na oltář dřevěného kostela. O několik měsíců později byla v Neratově 

uzdravena nejmenovaná žena.33 Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a lidé čím dál více 

začali přicházet prosit o přímluvu.  

Díky tomuto zázraku a následně stále většímu počtu přicházejících lidí  

se muselo přistoupit k výstavbě nového, většího, kamenného kostela Nanebevzetí Panny 

Marie, který stál na místě původního dřevěného kostelíka. Podle soudobého záznamu 

došlo k výstavbě kostela díky iniciativě rokytnického faráře P. Kryštofa Floriána 

Blažeje Dricka. Sama stavba proběhla v letech 1667-1668 a v druhém roce stavby  

byl v kostele instalován nový oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie a malé varhany. 

Stavba měla obdélný půdorys s menší předsíňkou a sakristií přiléhající k lodi 

kostela. Prostor mezi presbytářem a lodí měl zdůrazněné armování34, štíty byly 

obložené dřevem a na střeše lodi byla věžička s kuželovou střechou. Z tohoto kostela 

zůstal do současnosti zachován pouze presbytář, který je dnes hřbitovní kaple.35 

Popularita poutního místa stále stoupala, přicházelo čím dál více poutníků  

a stavba přestala vyhovovat takovému počtu lidí. A tak není divu, že se již na počátku  

18. století uvažovalo o výstavbě mnohem rozsáhlejšího chrámu. Záznam z roku 1706 

zaznamenává zaplacení provedení jakéhosi „rozpočtu“ nákladů na stavbu nového 

kostela. Bohužel byla výstavba odložena jak kvůli nedostatku financí, tak kvůli smrti 

                                                 
31 NEUGEBAUER, Richard. Dějiny Bärnwaldu/Neratova. 1997. vyd. Krnov, 1997. s. 12 

32 Oppeltová, Jana, 1970- Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie Neratově. Oppeltová, 

Jana. In:Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací. Rychnov nad Kněžnou: Okresní 

muzeum Orlických hor 9, (1999,) s. 123-160. s. 1 

33 Sdružení Neratov: Příběh zkázy - historie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-02-04]. 

Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 

34 Armování = betonářská výztuž 

35 Sdružení Neratov: Příběh zkázy - historie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-02-04]. 

Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 
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tehdejšího majitele panství Kryštofa Václav z Nostitz v roce 1712. Ostatně ještě v roce 

1720 bylo značným finančním nákladem opraveno zařízení starého kostela. 

4.3 STAVBA KOSTELA V LETECH 1723-1733 

 Dne 14. srpna, v předvečer svátku Nanebevstoupení Panny Marie položil 

Johann Karl z Nostitz-Rhieneck se ženou slavnostně základní kámen.36 Stavitelem  

byl Carl Antoni Reina.37  

„Carl Antoni Reina pocházel ze severní Itálie38. V dospělosti se však usadil  

na rokytnickém panství a díky dobrým vztahům s vrchností dostal své první zakázky  

– stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici a přestavbu západního křídla 

rokytnického zámku.“39 Jeho ambice nezůstaly sevřeny hranicemi dominia a s jeho 

jménem se setkáváme jak při úpravách kostela v Sezemicích u Pardubic, dále také  

na Moravě v prostředí šternberských augustiniánů kanovníků. Avšak právě stavba 

neratovského kostela se mu stala osudnou, neboť podle nedoložené zprávy zde utrpěl 

počátkem roku 1730 vážné zranění, kterému podlehl. Nahradil jej stavitel kladské 

pevnosti Jakub Ondřej Carowe, který stavbu neratovského kostela dokončil.40 Kostel 

byl poté 24. srpna 1733 vysvěcen.41 

Architekta této stavby však bohužel neznáme. Stavba se některými svými prvky 

(konvexní průčelí42 se dvěma na koso postavenými věžemi, složitý půdorys tvaru kříže  

                                                 
36 NEUGEBAUER, Richard. Dějiny Bärnwaldu/Neratova. 1997. vyd. Krnov, 1997. s. 14 

37 Sdružení Neratov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008  

[cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-obnovy-soucasnost/ 

38 Carl Antoni Reina pocházel z oblasti jezera Como v italské Lombardii. V matrikách je uváděn nejprve 

jako zedník a od roku 1709 jako stavitel. 

39 Oppeltová, Jana, 1970- Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie Neratově. Oppeltová, 

Jana. In:Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací. Rychnov nad Kněžnou: Okresní 

muzeum Orlických hor 9, (1999,) s. 123-160. s. 127. 

40 Oppeltová, Jana, 1970- Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie Neratově. Oppeltová, 

Jana. In:Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací. Rychnov nad Kněžnou: Okresní 

muzeum Orlických hor 9, (1999,) s. 123-160. s. 127. 

41 Sdružení Neratov: Příběh zkázy - historie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-02-04]. 

Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 

42 Konvexní průčelí = vypouklé, prohnuté směrem ven (působí na pozorovatele dojmem pevnosti, 

vznešenosti 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komsk%C3%A9_jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lombardie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1709
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a podobně) hlásí k radikálně pojímané české barokní architektuře. Na druhé straně  

zde nelze přehlédnout jistý, jemný nádech určité provinčnosti43. Podle Dr. Ivo Kořána  

je návrh kostela prací okruhu kolem italského architekta Giovanni Battisty 

Alliprandiho.44 Jeho účast lze doložit u přestavby děkanského kostela Nejsvětější 

Trojice v Opočně v roce 1712 a také u výstavby piaristického kostela Nalezení sv. Kříže 

v Litomyšli, stavěném v letech 1714-1726, který se svým půdorysem a dalšími znaky 

podobá právě neratovskému kostelu. 

Exteriér stavby, který měl být vystaven extrémním povětrnostním podmínkám, 

postrádal výraznější architektonické prvky, a tak byla fasáda členěna pouze lizénami45. 

V interiéru na první pohled vynikaly mohutné svazky pilastrů46 s toskánskými 

hlavicemi nesoucí mohutnou římsu47. Soustava pěti klenebních polí byla výrazně 

centrovaná, čemuž napomáhaly i pilastry (viz obrázek č. 2). 

Zmiňovaná výmalba interiéru kostela, která přispěla k rytmizaci celého vnitřního 

prostoru, a tak byla vlastně součástí architektury, byla alespoň z části hotova patrně  

již před vysvěcením. „V účetní knize kostela je totiž už v roce 1732 zmiňován malíř 

Ignác Jan Teiber, rokytnický rodák, kterému byla svěřena fresková výzdoba.  

I když se jeho dílo nezachovalo a z části bylo později i přemalováno, lze předpokládat, 

že i pozdější přemalby se tématicky příliš neodchýlily od původního ikonografického 

záměru, ale s přesností rekonstruovat rozsah i námět malířské výzdoby  

z 30. let 18. století nelze“48 Kromě drobných ornamentů se jednalo obzvláště  

                                                 
43 Provinčnost = venkovský nebo maloměstský ráz, krajově místně omezené působení, odtržené  

od základního stylu 

44 NEUGEBAUER, Richard. Dějiny Bärnwaldu/Neratova. 1997. vyd. Krnov, 1997. s. 14 

45  Lizéna = svislý plochý pásovitý architektonický dekorativní článek členící fasádu - na rozdíl 

od pilastru nemá hlavici ani patku 

46 Pilastr nebo polosloup = reliéfní plastický architektonický prvek, který napodobuje sloup, má však 

pouze dekorativní účel 

47 Římsa = vystouplý a profilovaný architektonický prvek, kamenný, cihlový, dřevěný nebo štukový, 

který vodorovně člení stěnu. Římsa jednak chrání stěnu budovy, případně okno nebo dveře, jednak člení  

a zdobí fasádu. 

48 Oppeltová, Jana, 1970- Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie Neratově. Oppeltová, 

Jana. In:Orlické hory a Podorlicko. Sborník vlastivědných prací. Rychnov nad Kněžnou: Okresní 

muzeum Orlických hor 9, (1999,) s. 123-160. s. 129 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fas%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pilastr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavice_(architektura)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_(architektura)
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o tři rozsáhlé fresky. Největší plochu zaujímala výmalba střední části klenby kostela, 

která byla řešena podobou české placky49, a měla podobu kupole (viz obrázek č. 3).   

Hlavní oltář, který byl dokončen roku 1744, nesl velký obraz Nanebevzetí Panny 

Marie od pražského mistra Antonína Františka Hampische. V tomto kostele byla nově 

umístěna kazatelna atypicky na epištolní straně. 

Kromě hlavního oltáře se v kostele nacházely ještě dva postranní oltáře  

– na epištolní (pravé) straně oltář sv. Michaela archanděla a na evangelní (levé)  

to byl oltář Nanebevzetí Panny Marie ze starého kostela (viz obrázek č. 4). Do vybavení 

kostela přibily i nové varhany z roku 1746 a ke zvonu z roku 1603 další dva malé zvony 

vyrobené roku 1754 pražským zvonařem Janem Hennem. 

Neznámý tvůrce architektonického řešení se obratným způsobem vypořádal 

nejen s rytmizací vnitřního prostoru, ale i s celkovým zasazením chrámové stavby  

do krajiny. Kostel byl řešen jako jednolodní, zevně ovšem na symbolickém půdorysu 

kříže, jehož ramena tvořila sakristie a kaple Božího hrobu s oratořemi50 v patře. 

V průčelí se nacházely na koso postavené věže. 

Roku 1776 bylo před kostel nainstalováno nové rokokové schodiště, které 

dotvořilo kulisu průčelí. Schodiště zhotovil František Hornich. Součástí schodiště byly 

sochy sv. Josefa, sv. Tomáše apoštola, sv. Barbory a sv. Terezie, ozdobné vázy  

a zábradlí zhotoveny litomyšlským sochařem Václavem Heinrichem (viz obrázek č. 5).  

K dalším výrazným změnám v interiéru kostela došlo v 80. letech 18. století. 

Původní oltář Nanebevzetí Panny Marie na evangelní straně byl v roce 1782 nahrazen 

oltářem sv. Jana Nepomuckého se sochami sv. Barbory a sv. Markéty. O rok později 

pak malíř Karel Moschner z Králík opravil, doplnil a přemaloval freskovou výzdobu 

v kostele.  

                                                 
49 Česká placka = název barokní klenební kopule, která má obvykle tvar polokoule či nižší úseče  

nad čtvercovou či obdélnou místností 

50 Oratoř = malá modlitebna, vyšší oddělené místo v kostele 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_architektura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba
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Kostel je dlouhý 48 metrů, široký 19 metrů a jeho výška činí od 18 do 20 metrů. 

Průčelí i hlavní vchod se otevírá na jih, kněžiště51 směřuje na sever. Díky této orientaci 

paprsek slunce dopadne v poledne na Boží hod vánoční (25.12.) přímo na svatostánek.52  

4.4 OSUDY KOSTELA PO ROCE 1945 

 Na konci druhé světové války, 10. května 1945, kostel zasáhla střela z pancéřové 

pěsti vojáka Rudé armády.53 Střela trefila malou věžičku a v kostele následně vypukl 

požár, při kterém shořely střechy kostela i věží, obě věžní schodiště a roztavily  

se zvony. Interiér se díky silným cihlovým klenbám před ohněm zachránil (viz obrázek 

č. 7, obrázek č. 8). 

 Ihned začala snaha o opravu. Díky místním obyvatelům byla v letech  

1945-1946 na kostele vybudována dřevěná střešní konstrukce. Avšak s následným 

odsunem německy mluvícího obyvatelstva a vysídlením oblasti státních hranic klesl 

počet obyvatel v Neratově na 70 lidí.54 V roce 1955 pokračoval rokytnický 

administrátor55 P. Josef Císař vlastními silami v opravách kostela. Obdržel finanční 

dotaci ve výši 10 000 Kč, tato částka i státní souhlas potřebný k vykonávání duchovní 

správy mu však byl odebrán kvůli nepochopení jeho snahy o opravu kostela ze strany 

krajského církevního tajemníka. 

 O dva roky později v roce 1957 spadly provizorní krovy, pobití střechy  

a promáčené klenby a vlivem počasí postupně zchátral celý kostel (viz obrázek č. 9, 

obrázek č. 10). Koncem roku 1958 bylo rozhodnuto, že stavba bude ponechána  

na dožití. Celá řada institucí však s tímto rozhodnutím nesouhlasila a na neutěšený  

stav stavby upozorňovaly i památkové úřady sousedního Polska. V roce 1960 požádal 

                                                 
51 Kněžiště = presbytář 

52 Sdružení Neratov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Www.neratov.cz [online]. 2008.  

vyd. 2008 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-obnovy-soucasnost/ 

53 Příběh zkázy - historie. In: Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-01-03]. Dostupné  

z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 

54 Příběh zkázy - historie. In: Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-01-03]. Dostupné  

z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 

55 Administrátor = zástupce, dočasně pověřený výkonem či vedením nějakého úřadu, např. farnosti 
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odbor pro vnitřní věci rady Krajského národního výboru v Hradci Králové o demolici 

kostela.56 

Naději měl přinést konec šedesátých let. Tehdejší administrátor P. Stanislav 

Zeman zařídil to, že se státní úřady začaly zabývat situací neratovského kostela. 

Následná žádost o zapsání do státního seznamu památek ztroskotala kvůli strachu 

krajského národního výboru z odpovědnosti za statický stav památky (viz obrázek  

č. 11). 

 V roce 1973 byla znovu podána žádost o demolici kostela.57 Díky orgánům 

památkové péče, která lpěla na přemístění rokokového schodiště, kostel v Neratově 

„přežil“ do dnešních dnů, neboť byly všechny finanční prostředky určené pro demolici 

kostela použity na převoz a usazení rokokového schodiště v parku u zámečku Skalka  

u Dobrušky. 

4.5 OSUD KOSTELA PO ROCE 1989 

 Po roce 1989 neratovský kostel vstoupil do nové etapy svých dějin.  

Do vysídlené pohraniční vesnice se opět začal vracet život. Státní památkový ústav 

zařídil jeho zapsání do Státního seznamu památek. Do Neratova přišel nový rokytnický 

farář P. Ing. Josef Suchár, který chtěl obnovit tradici poutního místa i celou zdejší 

vesnici.  

Už v roce 1990 se zde 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie konala 

první pouť, zatím však pouze na louce před kostelem.58 O rok později se již poutní  

mše konala ve vyklizeném kostele, ve kterém se slavily mše pod širým nebem, neboť 

střecha kostela se zřítila v roce 1957. Do pohraniční vesnice přicházelo  

čím dál větší množství lidí a díky zásluze P. Ing. Josefa Suchára se do vesnice začaly 

stěhovat mladé rodiny, které si do svých rodin osvojili i děti z dětských domovů.  

 

                                                 
56 NEUGEBAUER, Richard. Dějiny Bärnwaldu/Neratova. 1997. vyd. Krnov, 1997. s. 42 

57 Sdružení Neratov: Příběh zkázy - historie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-02-04]. 

Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 

58 Sdružení Neratov: Příběh obnovy - současnost. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008  

[cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-obnovy-soucasnost/ 
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V roce 1992 se staly dvě důležité události: kostel byl vyhlášen národní kulturní 

památkou a vzniklo Sdružení Neratov, které se zaměřuje jak na obnovu kostela,  

tak i na pomoc pěstounským rodinám a lidem s postižením prostřednictvím chráněného 

bydlení a chráněných dílen.  
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5. SDRUŽENÍ NERATOV 

5.1 KNĚZ JOSEF SUCHÁR 

Na úplném počátku vzniku Sdružení Neratov stál příchod v době komunismu 

tajně vysvěceného kněze P. Ing. Josefa Suchára do Rokytnice v Orlických horách. 

Území jeho farnosti zahrnovalo i Neratov. Historie i stav, ve kterém se kostel 

v Neratově nacházel, kněze velice oslovil.59 Začal tedy usilovat o obnovení kostela  

i celého poutního místa. 

Již v roce 1990 byla uspořádána první poutní mše pod širým nebem na louce 

vedle kostela (tehdy byl kostel ještě plný sutin). P. Ing. Suchárovi se podařilo získat  

pro myšlenku obnovení kostela své farníky a hlavně dvě mladé rodiny s dětmi. Právě 

díky nim a dalším pomocníkům z okolí se o rok později uskutečnila mše pod širým 

nebem uvnitř vyklizeného kostela, který od roku 1957 postrádal střechu. V roce 1992  

se obě rodiny natrvalo přestěhovaly do Neratova a přibraly si do pěstounské péče další 

děti. A tak se začalo tvořit společenství, které mělo za cíl pomáhat lidem bez domova. 

5.2 VZNIK SDRUŽENÍ A JEHO PŮSOBENÍ 

Sdružení Neratov, o.s. (viz obrázek č. 12) bylo založeno 11. září 1992 jako 

nestátní, nepolitické a nezávislé uskupení s primárním cílem obnovit poutní místo 

smíření a vrátit život do vysídlené vesnice.  

Sdružení postupně zrekonstruovalo řadu budov, které dnes slouží jako sídlo 

sdružení a chráněných dílen nebo v nich žijí pěstounské rodiny.60 

Od roku 1998 v Neratově funguje chráněné bydlení s názvem Domov. Poskytuje 

prostor lidem s mentálním postižením a usiluje o dosažení co největší samostatnosti  

a odpovědnosti těchto osob. 

V Neratově je celkem sedm chráněných dílen a jedna sociální firma, v nich jsou 

lidé s postižením zaměstnáni a za pomoci asistentů se školí v práci, která je zajímá  

                                                 
59 Sdružení Neratov: Příběh obnovy - současnost. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008  

[cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-obnovy-soucasnost/ 

60 Historie Sdružení Neratov. In: Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-01-03]. Dostupné 

z: http://www.neratov.cz/o-nas2/historie-sdruzeni-neratov/ 
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a naplňuje. V roce 2002 vznikla chráněná dílna Kuchyň, která nabízí stravování 

klientům chráněného bydlení i zaměstnancům sdružení a rekreantům. Ve stejném roce 

vznikla sociální firma s názvem Farma Orlice, o.p.s., která působí ve Vrchní Orlici. 

Rukodělné chráněné dílny Kopeček sídlí v Bartošovicích v Orlických horách 

a sdružují čtyři dílny – keramickou, tkalcovskou (obě fungují od roku 2007), 

košíkářskou (zprovozněna roku 2008) a šicí (od prosince 2013). „Vyrábějí se tu košíky, 

ozdoby z pedigu, trička, tkané koberce a kabelky, keramické hrnky a mísy či sponky  

do vlasů.“61 (viz obrázek č. 13). 

Další chráněnou dílnou je Naděje, která působí přímo v Neratově od roku 2008.  

Ta má za úkol úklid vnitřních prostor místních objektů, úpravu poutního místa, údržbu 

zeleně a ovocného Sadu Smíření nebo služby prádelny. Sedmou chráněnou dílnou  

je zdejší obchod, kde zaměstnanci s tělesným postížením pracují jako prodavačky. 

Od roku 2005 sdružení provozuje Chatu Neratov, v roce 2002 obnovilo místní 

obchod a v roce 2005 hospodu, kterou provozuje Farní charita Neratov. „V roce 2005 

bylo v Neratově vybudováno dětské hřiště, o tři roky později přibylo hřiště sportovní.“62 

Sdružení Neratov se od svého vzniku nepřetržitě podílí na obnově poničeného 

kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, na úpravě okolí kostela a zejména  

na obnovení poutní tradice v tomto místě. 

Sdružení má také plány do budoucna. Patří mezi ně vybudování domu  

pro seniory, obnovení mostu přes řeku Orlici, který by spojoval Neratov s polskou 

vesnicí Poniatov, zřízení nové křížové cesty a klidové zóny či vybudování nového 

objektu pro neratovskou hospodu, obchod a rekreační účely. 

  

                                                 
61 Sdružení Neratov: Historie Sdružení Neratov. Www.neratov. cz: Sdružení Neratov [online]. 2008.  

vyd. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/o-nas2/historie-sdruzeni-neratov/ 

62  Sdružení Neratov: Historie Sdružení Neratov. Www.neratov. cz: Sdružení Neratov [online]. 2008.  

vyd. [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/o-nas2/historie-sdruzeni-neratov/ 
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6. REKONSTRUKCE KOSTELA 

 

6.1 SPOJENÍ STARÉ A MODERNÍ ARCHITEKTURY 

Jak současná podoba kostela a vesnice Neratov vypadá je zásluhou iniciativy  

P. Mgr. Josefa Suchára, který svým úsilím vrátil do této pohraniční vesnice život,  

který zde během období komunismu téměř vymizel. 

Po skončení komunistického režimu na českém území nastala doba oprav 

zničených budov a jejich revitalizace63. Staré poničené budovy byly buď opraveny  

do moderního stylu, nebo byly zbořeny a na jejich místě vznikly nové domy.  

„Kvality historických měst a míst nejsou měřitelné snadno a často  

si je uvědomíme, až když je nevratně ztrácíme.“64 Příkladů, kdy jedna stavba dokázala 

nevratně zahladit charakter a atmosféru jeho okolí a celkově historického města,  

je nespočet. „Zároveň je však mnoho staveb, které ukazují, že současná architektura  

do historického prostředí nejen patří, ale že je dokáže i umocnit a posunout dál.“65 

 Architektura je nekonečný příběh, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít. 

Ovšem stejně jako je nesmyslné novou architekturu do historického místa nevpouštět, 

nelze ani architekty zbavit odpovědnosti vůči tomuto prostředí.  

Historie a stav, ve kterém se poutní kostel v Neratově nacházel, pana  

P. Mgr. Josefa Suchára velmi oslovil. Začal tedy hledat cesty, jak zrealizovat myšlenku 

obnovy místa. Finanční a praktické důvody dovedly architekty k tomu, aby byly  

při rekonstrukci spojeny prvky staré a moderní architektury. 

                                                 
63 Revitalizace = znovuoživení 

64 GORYCZKOVÁ, Ing. arch. Naďa. Současná architektura a historické město: Téma Národního 

památkového ústavu, říjen 2010 – březen 2011. Současná architektura a historické město: Téma 

Národního památkového ústavu, říjen 2010 – březen 2011 [online]. 2010 - 2011 [cit. 2014-01-04]. 

Dostupné z: http://www.npu.cz/novostavby/ 

65 GORYCZKOVÁ, Ing. arch. Naďa. Současná architektura a historické město: Téma Národního 

památkového ústavu, říjen 2010 – březen 2011. Současná architektura a historické město: Téma 

Národního památkového ústavu, říjen 2010 – březen 2011 [online]. 2010 - 2011 [cit. 2014-01-04]. 

Dostupné z: http://www.npu.cz/novostavby/ 
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 V rozhovoru uvedl P. Mgr. Josef Suchár několik důvodů, proč došlo  

při rekonstrukci v Neratově ke spojení staré a moderní architektury. 

Spojení původní a moderní architektury má za úkol spojit staletou historii budov  

se současností a novodobými prvky architektury. Výsledkem tohoto spojování  

má být to, že by historické budovy v centrech měst nabízely všechno, co dnešní doba 

obecně po stavbách vyžaduje, ať už mají mít funkci prostor kancelářských či obytných. 

Z toho vyplývá, že budovy musí být restaurovány nebo obnoveny do modernější 

podoby. Avšak nejde přímo o konflikt mezi starou a moderní architekturou,  

ale o konflikt mezi architekturou kvalitní a nekvalitní. 

Nutnou povinností architekta je návrh takové přestavby, která sice bude nabízet 

moderní zázemí s moderním nábytkem, avšak v žádném případě nesmí být narušen  

ráz a temperament interiéru opravované budovy. Na vzhled exteriéru stavby by měla  

ve spolupráci s architektem dohlížet památková péče.  

6.2 DŮVODY PRO POUŽITÍ PRVKŮ MODERNÍ ARCHITEKTURY  

PŘI REKONSTRUKCI  KOSTELA V NERATOVĚ66 

1) V případě obnovy interiéru kostela do původního barokního vzhledu  

by si veškeré práce vyžádaly značné finanční prostředky. 

2) Při opravě se kladl velký důraz na zachování tradice tzv. mší pod širým 

nebem, které se v kostele konaly v době, kdy střecha kostela byla zbořena. 

3) Dříve byly kostely brány jako vizitka nebo dokonce chlouba té které vesnice. 

Čím větší a honosnější byl kostel, tím byla vesnice v porovnání s ostatními 

bohatší. V současnosti, kdy je člověk ze všech stran ovlivněn reklamou, 

okolím, materiální společností apod. je naopak hledána spíše jednoduchost, 

funkčnost a přímá podstata dané věci. Proto se rozhodlo nesnažit se upravit 

kostel do původní podoby. 

4) Dalším důvodem byla snaha o použití moderní architektury, současných 

technologií, nových prvků a nového pohledu tak, aby se zachovala původní 

historická sakrální stavba s jejím konkrétním účelem a budova dostala nový 

ráz. 

 

                                                 
66 Ústní sdělení P. Mgr. Josefa Suchára 
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6.3 OBNOVA STŘECHY 

Od začátku 90. let 20. století dochází k postupnému obnovování poutního místa 

v Neratově. S tím je spojena i oprava kostela. Vzniklo několik architektonických návrhů 

obnovy střechy. Jako soupeření několika architektonických slohů působí celkové 

prosklení střechy kostela, které doposud nebylo použito nikde jinde ve světě.  

6.3.1 NÁVRHY, PROJEKTY A STUDIE 

Veškeré navrhované projekty se týkaly jakési skleněné koule nebo návrhů střech 

s různými částmi prosklení podkroví. Z toho pak vycházel celkový záměr obnovení 

kostela. Položit na obvodové zdi kostela průhlednou střechu, aby se tak zachoval  

ráz bohoslužeb pod širým nebem, které zde byly slouženy do té doby, než kostel  

opět získá novou střechu. 

V průběhu 90. let 20. století se však objevilo několik dalších neoficiálních 

projektů a studií a doposud nepublikované návrhy a modely na obnovení kostela 

v Neratově: 

1) „návrh skleněné koule uzavírající do sebe ruiny kostela“67 (jedná se o první 

návrh obnovy kostela v Neratově – Kratochvíl Jan) 

2) návrh skleněného překrytí presbytáře (p. K. Míša) 

3) zastřešení obvodových zdí mírně klenutou střechou s celkovým proskleným 

podkrovím a vnitřními ochozy sloužícími pro vyhlídku (studie SIAL 

architekti a inženýři s.r.o spol., Liberec) 

4) zastřešení obvodového zdiva mírně klenutým podkrovím s celkovým 

prosklením (projekt SIAL architekti a inženýři s.r.o spol., Liberec) 

5) zastřešení obvodového zdiva s celkovým sedlovým proskleným podkrovím 

(projekt SIA ARCHITECTS s.r.o., Praha)  

6) zastřešení obvodových zdí klasickou sedlovou střechou s hřebenovou vnitřní 

částí ve tvaru oblouku se symbolickým prosklením presbytáře (projekt 

ENVICON spol. s.r.o., Hradec Králové) 

7) uvedení chrámu do původního stavu, provedení zastřešení klasickým krovem 

(návrh NPÚ, ÚOP Pardubice) 

                                                 
67 ŠINDAR, Mgr. Petr. Obnova poutního místa Neratov [online]. 2010. vyd. Olomouc, 2010 [cit. 2014-

01-03]. Rigorózní práce. Univerzita Palackého v Olomouci. s. 100 
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6.3.2 NÁVRH SKLENĚNÉ KOULE 

 Jan Kratochvíl, architekt interiérů kostelů, původně sochař, se při své práci 

setkal s P. Mgr. Josefem Suchárem. Právě od něj byl pozván, aby opravil interiér 

kostela v Rokytnici v Orlických horách. Společně si prohlédli také kostel v Neratově. 

Při návštěvě neratovského kostela Jana Kratochvíla napadlo, že by se z této ruiny 

kostela udělalo poutní místo, které by spojovalo Čechy i Poláky s tím, že symbolem 

všeho toho bude hostie. Skleněná koule je právě imaginárním ztvárněním hostie. 

Význam a důležitost nápadu ekumenické funkčnosti kostela je takový, že pod hostií, 

kterou uznávají pouze katolíci, se sdružují jiná náboženství, což má silný oslovující  

vliv – nápad spojit různé pohledy na víru. Udělat z ruin kostela ekumenickou 

modlitebnu pro všechny, ne pouze pro katolíky. Kostel by měl být rozdělen  

do tří částí. V nově zbudovaném podzemí pod kostelem by byla umístěna židovská 

synagoga reprezentující nejstarší náboženství. Katolický kostel by zůstal v původních 

prostorách kostela a nakonec v horní části skleněné koule by byli evangelíci.  

Tak by byl kostel pro všechny. Došlo by tím k propojení toho, že všichni věříme 

v jednoho Boha. 

 Model vznikl v roce 1992 s tím, že realizace celého projektu by spočívala 

primárně na provedení skleněné koule postavené na základovém železobetonovém 

věnci. Následné zastřešení celého objektu, zhotovení a provedení povrchu by bylo 

vyhotoveno z kovových kompaktních trojúhelníků, vyplněných speciálním 

vysokopevnostním vícevrstvým sklem.  

Projekt skleněné koule bohužel zůstal pouze ve fázi architektonického návrhu  

a z tohoto důvodu zde nebyla realizována žádná další následná projektová 

dokumentace. 

6.3.3 PRVNÍ STUDIE ATELIÉRU SIAL 

 Skupina architektů Ing. arch. Radim Kousal, Ing. Zdeněk Dřevěný,  

Ing. Jiří Tauš, Ing. Kateřina Tomanová vytvořila v roce 1993 architektonickou studii, 

která je založena na melodickém začlenění kostela do krajiny a na kontrastu mezi 

obnovenými architektonickými prvky (obnova věží, původní fasády a průčelí kostela, 

vstupního schodiště), novými konstrukcemi (nové zastřešení věží, zastřešení lodního 
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prostoru, kůr,…) a mezi zachovalými konstrukcemi kostela (původní zdivo, dlažba 

v presbytáři apod.).  

Hlavní myšlenkou této studie byl návrh, v němž by se po obvodech nahoře  

nad hlavní lodí zvedla čtyři metry vysoká skleněná stěna s vyhlídkovým ochozem.  

Krov by tvořila soustava ocelových příhradových vazníků tzv. girlandové konstrukce68,  

vše by se zakrylo skleněnou střechou (viz obrázek č. 14, obrázek č. 15, obrázek č. 16, 

obrázek č. 17). 

Tento architektonický návrh nebyl realizován, ovšem byl použit v různých 

variantách jako výchozí podklad pro další navrhované studie a návrhy. 

6.3.4 PROJEKT FIRMY SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI SPOL. S.R.O. 

 Tento projekt vznikl v Liberci v roce 2000 a jako jeden z prvních oficiálních 

projektů řešil celkově otázku zastřešení neratovského kostela. Hlavní projektant  

Ing. arch. Radim Kousal vytvořil společně s architekty Ing. Zdeňkem Dřevěným,  

Ing. Josefem Francem a Pavlem Mejtským projekt na základě studie z roku 1993.69 

Pomocí počítačové grafiky byla vytvořena animační projektová fikce70, která vizuálně 

ukazovala vzhled neratovského kostela. Šlo o transparentní71 dřevěnou konstrukci 

skleněného zastřešení vznášející se nad torzem obvodových zdí kostela. Tím by chránila 

návštěvníky kostela i jeho interiér. 

6.3.5 DRUHÝ PROJEKT FIRMY SIAL ARCHITEKTI A INŽENÝŘI SPOL. S.R.O. 

 Tato přepracovaná studie s pracovním názvem Nádvoří nebe vytvořená 

stejnojmennou firmou i architektem Ing. Radimem Kousalem roku 2002 těsně navazuje 

na původní základní vizuální projekt z roku 2000. Od původní studie se liší převážně 

odlišným časovým průběhem naplánovaných akcí a navýšeným finančním rozpětím. 

                                                 
68 Girlandová konstrukce = je složena ze dvou vzepjatých vazníků s parabolickým spodním pásem, 

spojených táhlem. Zavedením lana do dolního taženého pásu vytvoříme girlandový vazník na laně, jenž  

je určen pro zastřešení velkých rozponů (až 80 m). 

69 ŠINDAR, Mgr. Petr. Obnova poutního místa Neratov [online]. 2010. vyd. Olomouc, 2010  

[cit. 2014-01-03]. Rigorózní práce. Univerzita Palackého v Olomouci. S. 112 

70 Fikce = vymyšlená představa 

71 Transparentní = zřetelný 
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6.3.6 PROJEKT FIRMY SIA ARCHITECTS S.R.O. 

 V průběhu roku 2004 dodala firma SIA ARCHITECTS s.r.o., Praha plány 

nového projektu navržené opět Ing. Radimem Kousalem. Tento projektový návrh 

obnovy kostela v Neratově je velmi podobný návrhu firmy SIAL Liberec, neboť 

pochází z myšlenkové dílny stejného architekta Radima Kousala a jeho projekční 

kanceláře. Ale tento projektant z firmy SIAL Liberec odešel. Základem projektu  

je studie zpracovaná libereckou firmou SIAL v roce 2000 a 2003.72 Od původních studií  

se však liší zastřešením kostela, které je provedeno ve větším stupni sklonu sedlovitosti 

střechy a vyplnění střešní hmotou za průčelím z hlediska praktičnosti vlivu složitých 

klimatických podmínek s ohledem na statické zatížení sněhem, ledem a větrem.  

Zde jde oproti předchozím navrženým projektům o výrazné zdůraznění netradičního 

řešení architektonického hlediska původní sedlové střechy. Dále je pak dán důraz  

na následné začlenění do okolní krajiny vzhledem k funkčnosti a stávající historicitě 

poutního místa, která tak tvoří důležitý a výrazný krajinotvorný prvek. 

6.3.7 SPOR S PAMÁTKÁŘI 

Projektanti chtěli původně kvůli prosvětlení interiéru kostela překrýt stavbu 

skleněnou plochou střechou a zachovat tak ráz bohoslužeb pod širým nebem.  

S tím však památkáři nesouhlasili. Rychnovský památkář Radomír Rais uvádí,  

že skleněnou plochou střechou by zmizela identita stavby, která má svůj daný  

tvar.73 Dále by se podle památkáře narušil krajinotvorný prvek, který stavba  

má. Radomír Rais dodává, že památkový úřad jednoznačně netrvá na tom, aby byl krov 

proveden pouze ve dřevě, ale aby střecha obrysově odpovídala původnímu členitému 

řešení, což znamená zachování původního tvaru a výšky střechy, jak tomu bylo  

před jejím zničením. 

 

 

                                                 
72 ŠINDAR, Mgr. Petr. Obnova poutního místa Neratov [online]. 2010. vyd. Olomouc, 2010  

[cit. 2014-01-03]. Rigorózní práce. Univerzita Palackého v Olomouci. 115 

73 ZAKOPAL, Roman. Památkáři si sklo nepřejí. In: HRUDKA, Jan. Orlické hory [online]. 10.10.2002. 

Mladá fronta DNES, 2002 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: 

http://www.orlickehory.net/digifoto/neratov/neratovstrecha.htm 
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6.3.8 PROJEKT FIRMY ENVICON 

 Tento projekt firmy ENVICON spol. s.r.o., Hradec Králové z roku 2004 zásadně 

mění koncepční návrh architekta Ing. Radima Kousala a dalších souběžně paralelních 

návrhů.74 Tato varianta řeší pouze zastřešení stavby, ostatní objekty zůstávají 

v původním rozsahu. Pojetí vychází z původního historického rázu zakrytí vnitřního 

prostoru kostela klenbami a klasickým krovem a dále navazující současné řešení 

zastřešení obvodového zdiva sedlovou střechou s částečným prosklením. Střešní plášť 

je opatřen symbolickým prosklením presbytáře ve tvaru kříže. Jelikož obnova valených 

kleneb75 a české placky by byla velice náročná, byl tvarový návrh zastřešení univerzální 

v tom smyslu, že by vnitřní pohled vyvolával v lidech pocit klenutého prostoru.  

Spoluautory této varianty jsou Ing. Jiří Starý, dlouholetý projektant sakrálních 

staveb, a Ing. Jiří Křepela. Přestože projekt firmy ENVICON nebyl ve své podobě 

realizován, svou myšlenkou s klasickou sedlovou střechou a částečným zasklením 

posloužil ke konečné verzi realizace obnovy zastřešení kostela v Neratově. 

6.3.9 KONEČNÁ VERZE 

 Od roku 1989 bylo vypracováno několik projektů. Realizace se však dočkal  

až poslední, technicko – technologický projekt zastřešení kostela, který vytvořila 

projektová kancelář Ing. Jiřího Starého. Projekt byl přepracováván podle vize  

P. Mgr. Josefa Suchára. Výsledně byla realizována varianta zastřešení kostela 

klasickým krovem se sedlovou střechou s částečným přirozeným prosvětlením interiéru 

nad hlavní lodí a presbytářem formou skleněné střechy ve tvaru kříže. Projekt se snažil 

respektovat názory ochránců životního prostředí a památkářů. Dále musela být brána  

na zřetel i finanční stránka celého projektu. Hotová střecha se svým tvarem shoduje 

s tou původní, která byla zničena za 2. světové války. Konstrukce krovu ale využívá 

nejmodernější stavební prvky. Navržené zastřešení a dostavba kostela v Neratově  

co největší míře zachovává současný stav památky. 

                                                 
74 ŠINDAR, Mgr. Petr. Obnova poutního místa Neratov [online]. 2010. vyd. Olomouc, 2010 [cit. 2014-

01-03]. Rigorózní práce. Univerzita Palackého v Olomouci. s. 123 

75 Valená klenba = klenba ve tvaru půlválce nebo válcové výseče, která překlenuje prostor mezi dvěma 

stěnami, na něž přenáší značné boční síly 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Klenba
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I když kostel nakonec překryla klasická sedlová střecha, krov, který ji nese,  

je svým způsobem ojedinělý (viz obrázek č. 18). Autor konstrukce krovu Petr Růžička 

totiž využil dávné metody středověkých stavitelů. Uvádí, že klenbu obnovili pomocí 

metody vycházející z modulových kružnic. Dřevěný krov je navíc podepřen ocelovými 

strunami, které mají zabránit, aby tlak střešní krytiny a sněhu v zimě narušil nosné 

zdivo.76 Její konstrukce z dřevěných vazníků77 a polykarbonátových desek78 má za úkol 

ochránit návštěvníky kostela a zároveň zachovat vnější otevřený prostor kostela s jeho 

působivou atmosférou (viz obrázek č. 19, obrázek č. 20, obrázek č. 21, obrázek č. 22, 

obrázek č. 23). 

6.4 FINANCOVÁNÍ STAVBY STŘECHY 

Střecha byla dokončena v roce 2007 a náklady na její rekonstrukci se vyšplhaly  

do výše téměř dvaceti miliónů korun. Vedle občanského sdružení Neratov, které obnovu 

památky financuje z darů a výtěžků dobročinných akcí, přispívá na opravy mnoho 

dalších organizací a institucí, např.: 

1) Ministerstvo kultury ČR pomocí Programu záchrany architektonického dědictví 

2) Česko – německý fond budoucnosti 

3) Farnost Hechingen (farnost se nachází v Německu 60 km jižně od Stuttgartu) 

4) Sdružení obyvatel Kladska 

5) Královehradecký kraj 

6) Zástupci bývalých německých obyvatel Neratova 

7) Nadace Občanského fóra 

8) Nadace Ford Motor Company 

9) Nejmenovaní dárci a přispěvatelé 

 

                                                 
76 Vzácná památka dostala střechu. In: HRUDKA, Jan. Www.orlickehory.net [online]. 2006. vyd. Mladá 

fronta DNES, 2006 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: 

http://www.orlickehory.net/digifoto/neratov/neratov_strecha_2006.htm 

77 Dřevěné vazníky = většinou příhradové konstrukce, kde jsou jednotlivé tyčové prvky v uzlu, bodě 

(styčníku) spojeny styčníkovou deskou - konstrukce z dřevěných vazníků mají široké uplatnění 

v pozemním, průmyslovém a inženýrském stavitelství. 

78 Polykarbonátové desky = plastové pláty vyrobené z polykarbonátu - využívají se zejména ve 

stavebnictví a zahradním průmyslu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polykarbon%C3%A1t


39 

 

6.5 DOKONČENÉ ÚPRAVY 

V roce 2003 bylo obnoveno průčelí, věže a hodiny (viz obrázek č. 24, obrázek  

č. 25, obrázek č. 26) Tyto tři prvky symbolizují období baroka. O rok později proběhla 

sanace79 vnitřního zdiva a oprava fary. V roce 2004 byl pod kostelem vysazen ovocný  

Sad Smíření.80 V následujícím roce se pokračovalo v nápravě havarijního stavu interiéru 

kostela. V roce 2007 byla dokončena stavba střechy.81 Rok poté byly obnoveny střešní 

římsy, dále pak kostel dostal novou dlažbu a kůr. V roce 2010 se začalo obnovovat 

vstupní schodiště. Další části kostela se však ponechají pouze jako zpevněné trosky  

a jako znamení paměti doby. 

6.6 PLÁNOVANÉ ÚPRAVY 

 Do budoucna se počítá s četnými úpravami, jejichž realizace převážně závisí  

na dostupnosti finančních prostředků.  

6.6.1 ÚPRAVY EXTERIÉRU KOSTELA 

 Hlavní změnou, kterou čeká exteriér, je upravení venkovního pláště  

do původního, tedy barokního slohu. Důvodem je fakt, že nynější pouze kamenný plášť, 

na kterém dříve byla barokní omítka, není určený pro přímý styk s vnějšími přírodními 

podmínkami. S tím souvisí nadměrné nasávání vlhkosti zdí a s tím spojené další 

problémy.82 Toho se týká i dostavba ambitů83 podél obvodu kostela, které budou sloužit 

k ochraně před spadlým sněhem, který nyní padá přímo před fasádu a způsobuje  

tak vlhnutí obvodových zdí. Dalším důvodem výstavby ambitů je i ochrana lidí  

před padajícím sněhem ze střechy. 

                                                 
79 Sanace = přijetí opatření k nápravě 

80 Www.neratov.cz. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2013-12-29]. Dostupné z: 

http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-obnovy-soucasnost/ 

81 Sdružení Neratov: Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 

2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-obnovy-soucasnost/ 

82 Ústní sdělení P. Ing. Josefa Suchára 

83 Ambit = otevřená sloupová klenutá chodba podél kostela – v případě kostela v Neratově se jedná  

o takovou stavbu, kde by sníh ze střechy kostela spadl na střechu ambitů, odkud by sníh spadl do určité 

vzdálenosti od fasády kostela tak, aby sníh nezpůsoboval poškození zdí kostela a aby se mohl sníh snáze 

odklidit 
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 Další důležitou kapitolou v dostavbě bude dokončení dvojice věží, která 

zahrnuje přístavbu původních cibulovitých bání. 

 Čeká se rovněž na vrácení rokokového schodiště ze zámku Skalka u Dobrušky 

zpět před neratovský kostel na jeho původní místo. V současnosti vlastní schodiště stát. 

Jakmile však stát schodiště předá památkovému ústavu, dojde k navrácení schodiště,  

a tak dojde k tzv. scelení památky. 

6.6.2 ÚPRAVY INTERIÉRU KOSTELA84 

 Důležitou skutečností týkající se interiéru kostela je fakt, že vnitřní omítka 

nebude upravována do barokního slohu, nýbrž zůstane v původním jednoduchém stavu 

jako paměť doby. 

V interiéru se do budoucna počítá: 

1) s dostavbou druhého patra balkónů, 

2) s vybudováním proskleného zádveří, aby do vnitřku kostela nevnikal chlad, 

3) s instalací varhan (nepůvodních), 

4) s vybudováním schodišť ve věžích kostela, 

5) s prosklením otevřených prostorů nad presbytářem ve druhém patře, 

6) s instalací nového oltáře podle projektu Dr. Karla Rechlíka 

7) se vznikem dvou postranních oltářů – Oltář Panny Marie (navrácení zvyku 

lidové zbožnosti – zapalování svící u plastiky Panny Marie, mariánské 

pobožnosti apod.). 

6.6.3 NÁVRH NOVÉHO OLTÁŘE 

Návrh liturgického a uměleckého zařízení neratovského kostela, jehož autorem  

je Dr. Karel Rechlík, vznikl s ohledem na poutní tradici kostela. V současné době  

je totiž interiérové zařízení řešeno provizorně85. Rozhodující idejí návrhu Dr. Rechlíka 

je nové výtvarné vyjádření zasvěcení kostela – Nanebevzetí Panny Marie. Pohledovým 

středem presbytáře je Madona – Panna Maria s Ježíškem, která svými proporcemi86  

                                                 
84 Ústní sdělení P. Mgr. Josefa Suchára 

85 Provizorně = dočasně 

86 Proporce = rozměry dané vzájemným poměrem jednotlivých složek 
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i některými detaily odpovídá zachovaným historickým vyobrazením Panny Marie 

Neratovské. 

 Velice podstatnou roli hraje motiv křídel – perutí, které postavu Pannu Marie 

obklopují. Jejich význam je stejný jako u andělů na barokních obrazech, kteří pomáhali 

povznést Pannu Marii k nebi. Křídla jsou navržena z taveného skla87 a budou  

se nápadně barevně proměňovat v různých světelných podmínkách. Křídla, která  

se směrem vzhůru zmenšují, vytvářejí dojem stoupání a jejich pohyb opticky pokračuje  

až do prostoru skleněné střechy s otevřeným průhledem. Motiv křídel dále spojuje 

interiér kostela s oblohou. Perutě jsou umístěny i v bočních oknech presbytáře. 

 Centrálně umístěný oltář je navržen ve tvaru brány – stolu, který je doplněn 

středovým průsvitným sklem. Lehce prohnutý půdorys oltáře vychází z křivek půdorysu 

a vyvolává v mysli původní ráz a temperament kostela a jeho vybavení. Podobně  

je tvarován i ambon88. V popředí je umístěn procesní kříž, který je fixován89 v kubusu90, 

připomínajícím hrací kostky, kterými žoldáci losovali o roucho ukřižovaného Ježíše 

Krista. Dvířka svatostánku mají funkci věčného světla. Kazatelna je využita  

pro umístění malované korouhve s motivem, odpovídajícím liturgickému období  

(viz obrázek č. 27, obrázek č. 28). 

6.6.4 DR. KAREL RECHLÍK91 

Narodil se 1. 3. 1950 v Brně. Vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy 

univerzity v Brně, obor dějiny umění a filosofie. Od roku 1993 je ředitelem Diecézního 

muzea v Brně. 

Během svého života již pořádal řadu samostatných i společných výstav v České 

republice i v zahraničí, například v Praze, Brně, Vídni, Kolíně nad Rýnem, Mnichově  

a Barceloně. Uskutečnil výtvarné realizace v České republice i zahraničí. Zaměřuje  

                                                 
87 Tavené sklo = sklo zahřáté na takovou teplotu, kdy se stává tekutým a lze měnit jeho tvar a velikost. 

Vzhled se mění pomocí přidávání různých barevných příměsí apod. 

88 Ambon (ambona) = vyvýšené místo nebo řečnická tribuna, odkud se při bohoslužbě čte Slovo Boží. 

Jeho různé podoby se vyskytují v dnešních katolických, protestantských i pravoslavných chrámech. 

89 Fixován = zpevněn 

90 Kubus = kostka 

91 Dr. Karel Rechlík. Http://www.karelrechlik.cz/zivotopis.php?nab=o_autorovi: Životopis [online].  

[cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.karelrechlik.cz/zivotopis.php?nab=o_autorovi 
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se na sakrální architekturu. Dokladem jsou vitraje92 v bazilice na Starém Brně, ve farní 

kapli sv. Jakuba v Brně, v kostelech v Břeclavi, Březině, soubor vitrají  

v dominikánském kostele v Olomouci, vitraj v průčelí klášterní baziliky 

premonstrátského kláštera v Milevsku, oltář a čtecí pult v evangelickém chrámu 

J.A.Komenského v Brně, vitraje v kapli v německém Siegburgu a další. 

Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Věnuje se zejména 

současné sakrální architektuře a křesťanskému výtvarnému umění. Je spoluautorem 

knihy Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice (Karmelitánské 

nakladatelství 2001) a autorem knihy Anděl na cestě (Karmelitánské nakladatelství  

a CDK 2005). 

Je tvůrcem koncepce stálé expozice Vita Christi na brněnském Petrově, dále  

pak scénářů řady dokumentárních filmů, věnovaných sakrální architektuře. Externě 

vyučuje na Fakultě architektury VUT v Brně předmět Symbolika sakrální architektury. 

6.6.5 ROKOKOVÉ SCHODIŠTĚ 

Součástí obnovy neratovského kostela je i navrácení jeho rokokového schodiště, 

které bylo koncem 70. let minulého století přesunuto na zámek Skalka u Dobrušky,  

kde bylo v letech 1977 – 1989 v omezené podobě osazeno v zámeckém parku.93 

V roce 2005 chtěla neratovská farnost vrátit před kostel Nanebevzetí Panny 

Marie původní schodiště s balustrádou s myšlenkou ponechat sochy na současném místě 

v parku u zámku Skalka a pro Neratov pořídit pouze jejich kopie. S tím však památkáři 

nesouhlasili. Podle jejich stanovisek památka patří tam, kde byla vytvořena, a proto 

trvají na tom, aby se schodiště vrátilo v celku na původní místo. 

V nynější době je vlastníkem stát. Pokud stát schodiště majetkově předá 

památkovému ústavu, dojde k tzv. scelení památky, tudíž bude schodiště převezeno  

do Neratova a tam instalováno na jeho původní místo.94 

 

                                                 
92 Vitraj = chrámové, mozaikové či malované okno, někdy méně přesně i „vitráž“ 
93 Sdružení Neratov: Příběh zkázy - historie. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-02-04]. 

Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-zkazy-historie/ 

94 Ústní sdělení P. Mgr. Josefa Suchára 
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6.6.6 ÚPRAVY OKOLÍ KOSTELA 

Okolo kostela má být zbudována křížová cesta.95 Křížová cesta by měla začínat  

u příjezdové komunikace pod kostelem. Dále by stoupala až ke studánce zázračného 

pramene, který se nachází několik desítek metrů nad kostelem. U pramene  

by se nacházelo čtrnácté zastavení. Odtud by vedla cesta dolů okolo potoka. V těsné 

blízkosti kostela by poté bylo tzv. patnácté zastavení – voda proudící přes puklý kámen, 

kde by byla možnost omytí nohou poutníka před vstupem do kostela. Tvůrci návrhu 

jsou studenti Vysoké školy zahradnické v Lednici. 

 Dalším očekávaným krokem by mohlo být vykácení určité části lesa  

nad kostelem převážně z historických důvodů.96 Kostel v Neratově byl postaven jako 

kostel v polích, a proto je nynější kompozice lesa nad kostelem nechtěnou záležitostí. 

 Jedním z požadavků je i ubytovací objekt pro dvacet lidí. Tato budova by měla  

stát vedle fary nad kostelem. Důvodem tohoto umístění je uzavření celého duchovního 

areálu. Stavba bude sloužit pro duchovní cvičení a školení a budou se zde nacházet 

převážně pouze jednolůžkové pokoje s přistýlkou. Záměrem je poskytnout přístřeší 

převážně dospělým a starším lidem, a tudíž by jim měly jednolůžkové pokoje nabídnout 

více soukromí.  

 

   

                                                 
95 Sdružení Neratov: Příběh obnovy - současnost. Www.neratov.cz [online]. 2008. vyd. 2008  

[cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.neratov.cz/poutni-misto/pribeh-obnovy-soucasnost/ 

96 Ústní sdělení P. Ing. Josefa Suchára 
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7. ZÁVĚR OBNOVY KOSTELA 

 

V současné době jsou na neratovském kostele patrné restaurátorské práce. 

Současně se toto místo dostává díky své obnově i značným kulturním aktivitám  

do povědomí stále většího počtu lidí. Stává se opět duchovním centrem pro mnoho 

poutníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Zdejší obnovovaný kostel nyní nemá 

pouze bohoslužebnou funkci, ale slouží také kulturnímu rozvoji místa.  

Veškeré aktivity jako jsou bohoslužby, výstavy, umělecká vystoupení, stálé 

expozice či besedy mohou být nyní realizovány ve všech ročních obdobích, neboť  

již díky novému zastřešení nejsou omezovány povětrnostními podmínkami.  

Pro tyto účely je také budováno zázemí (sociální zařízení a občerstvení), které spočívá 

v přístavbě objektu fary. Přístavba, s jejíž stavbou se započalo v roce 2005, bude 

součástí nově budovaného poutního centra neratovského kostela Nanebevzetí Panny 

Marie. 
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této seminární práce bylo zmapovat historický vývoj a následnou 

rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Zaměřil jsem se zejména  

na propojení staré a moderní architektury. 

Součástí práce byla návštěva samotného objektu a tematický rozhovor 

s iniciátorem obnovy neratovského kostela P. Mgr. Josefem Suchárem, který mi poskytl 

důležité informace ohledně průběhu stavby a následné realizaci unikátní prosklené 

střechy. Seminární práci jsem doplnil množstvím fotografií a návrhů opravy 

neratovského kostela (vytvořil jsem vlastní fotografie, ale čerpal jsem také z dostupných 

zdrojů obrazového materiálu).  

Téma mě osobně velice zaujalo a bylo pro mě velikým přínosem. Dozvěděl  

jsem se mnoho informací o historii a proměnách sakrálních staveb ve 20. století. Dále 

jsem si rozšířil znalosti v oblasti spojování historické a novodobé architektury. 

Měl jsem také možnost poznat, jakým způsobem se vyvíjí projekt do doby,  

než je realizován.  
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Obrázek č. 14: Vizualizace návrhu skleněné střechy podle firmy SIAL  



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 15: Vizualizace návrhu skleněné střechy podle firmy SIAL 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Vizualizace střechy kostela 

Obrázek č. 17: Návrh skleněné střechy kostela od firmy SIAL 
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Obrázek č. 19: Fotografie konečného vzhledu střechy po dokončení 

 

Obrázek č. 18: Boční pohled na kostel - návrh konečné verze z roku 2010 
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Obrázek č. 20: Současný vzhled střechy a interiéru kostela 
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Obrázek č. 22: Pohled na střechu kostela z interiéru kostela 

Obrázek č. 21: Noční pohled na nasvícenou střechu kostela 
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Obrázek č. 23: Osvětlení kostela 

Obrázek č. 24: Exteriér kostela 
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Obrázek č. 26: Průčelí kostela 

Obrázek č. 25: Exteriér kostela 
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Obrázek č. 27: Návrh oltáře od Dr. Karla Rechlíka 
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Obrázek č. 28: Jednotlivé části navrhovaného oltáře od Dr. Karla Rechlíka 


