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Název našeho projektu se do češtiny nepřekládá snadno. Snad že vzni-
kl na základě pocitu při vstupu do neznáma zapomenuté krajiny, ve které je i přes 
všechen zmar cítit dotek posvátného. Vyjadřuje tak i povzdech nad tím, že neví-
me, co máme ve svých rukách. Naše krajina, kterou člověk po staletí kultivoval 
svou prací tak, že o ní mohl básník prohlásit „zemský ráj to na pohled“, připomíná 
dnes chaotické předpeklí. Zánik a zmar řádu lidské kultury nás děsí dokladem 
lidské smrtelnosti a naše rychle se množící provizorní řešení zůstávají bez ambice 
trvalé udržitelnosti na půli cesty k životu věčnému.

Přesto v této krajině něco přetrvává. Jsou to stopy minulosti. Vybízí nás k zasta-
vení. Kladou nám otázky a my v nich můžeme hledat svoje odpovědi. Zastavme 
se tedy na chvíli na jižním úpatí Českého středohoří, ve dvou obcích, Konojedech 
a Zahořanech. Lokality nejsou vybrány zcela náhodně, již při prvním pohledu 
v nich lze nalézt řadu shodných znaků: rozsáhlý areál panského sídla s parkovou 
úpravou okolí, monumentální kostel na výrazném místě, osu historické dálkové 
komunikace, řadu autenticky dochovaných venkovských staveb i drobných sakrál-
ních památek. Společný je i osud vysidlovaného a dosidlovaného prostoru a jejich 
umístění mimo stávající hlavní dopravní tepny. V řadě detailů se samozřejmě také 
liší: Zahořany leží poblíž Labe, v nadmořské výšce 165 m n. m., ve spádové ob-
lasti města Litoměřic. Na jejich katastrálním území o rozloze 2,95 km2 žilo v roce 
2011 trvale 336 obyvatel. Konojedy leží v nadmořské výšce 320 m n. m., na sa-
motném východním okraji litoměřického okresu a Ústeckého kraje. Nejbližším 
městem je jim Úštěk a v roce 2011 žilo na katastrálním území o rozloze 5,69 km2 
trvale 100 obyvatel.

V letech 2015–2017 se obě lokality staly předmětem zájmu akademických pra-
covníků a studentů katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, kteří se svým návrhem projektu Terra Sacra Incognita 
uspěli ve Studentské grantové soutěži UJEP.

TERRA 
SACRA 
INCOGNITA
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Projekt si kladl za cíl zdokumentovat a analyzovat dochované historické objekty 
v katastrálních územích Konojed a Zahořan a na základě jejich vyhodnocení hle-
dat funkci a společenský význam obou lokalit v době jejich největšího rozkvětu – 
v období baroka. V obou lokalitách byly vybrány ohrožené nemovité památky, 
které byly dle metodik NPÚ kategorizovány do jednotlivých typů: drobné sakrální 
památky, sakrální architektura, panská sídla, venkovské stavby a technické pa-
mátky. K nim byly na základě výsledků plošných průzkumů přiřazeny další objekty, 
u kterých dosud nebyl reflektován jejich historický výpovědní potenciál. Všechny 
nalezené historické objekty byly inventarizovány, byl proveden jejich základní po-
pis, fotodokumentace a vyhodnocení. U ohrožených památek a objektů s nere-
flektovaným historickým a památkovým potenciálem byla provedena podrobná 
terénní dokumentace stávajícího stavu, především fotodokumentace, geodetic-
ké a stavební zaměření, doplněná o video dokumentaci urbanistických vztahů či 
dendrochronologické analýzy dřevěných konstrukcí. Ohrožené umělecké prvky 
a detaily s vysokou výpovědní hodnotou byly dokumentovány fotogrammetricky 
nebo skenovány optickým či laserovým skenerem. U významných objektů proká-
zaného památkového zájmu byly také zpracovány archivní rešerše.

Podrobná dokumentace těchto staveb se stala podkladem pro stavebně historic-
ké a uměleckohistorické analýzy, které si kladly za cíl zhodnotit význam staveb 
pro historický vývoj lokalit a definovat tím jejich stávající památkovou hodnotu. 

Projekt realizovali akademič   pracovníci katedry historie FF UJEP v Ús   nad Labem, 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. 
a PhDr. Vít Honys, studen   doktorského studia Českých dějin, Mgr. David Skalický, 
Mgr. Antonín Kadlec, Mgr. Jan Peer, PhDr. Ivan Fuksa, PhDr. Václav Zeman, Mgr. Mar  n 
Zubík, studen   magisterského studia Kulturně historické regionalis  ky, Bc. Jan Ho-
rák, Bc. Michal Trněný, Bc. Monika Stará, Bc. Eva Česáková, Bc. Anna Lišková, Bc. Ro-
man Švec a Bc. Mar  n Bartoš. V rámci dese  denních odborných studentských praxí 
a specializačního semináře Terénní cvičení ze stavební historie se projektu účastnili 
také studen   bakalářského studia oborů Dokumentace památek a Kulturní historie 
KHI FF UJEP.

Externími spolupracovníky byli Mgr. Martin Barus a Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D. 
Projekt, který probíhal v letech 2015–2017, koordinovala a administrovala 
Bc. Gabriela Růžičková z Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví 
FF UJEP. Náklady dosáhly 925.064 Kč a jejich nejvýraznější položku tvořila stu-
dentská stipendia.

Výstupem projektu je výstava zaměřená na dokumentaci ohrožených památek 
a objektů památkového zájmu v katastru obcí Zahořany a Konojedy, která popr-
vé představuje potenciál historického stavebního fondu obou lokalit v kontextu 
jejich historického vývoje v období baroka. Součástí elektronického katalogu vý-
stavy je nejen popis a dokumentace ohrožených památek s důrazem kladeným 
na použité metody a techniky dokumentace, ale také vyhodnocení dosažených 
výsledků v několika krátkých statích. 

Doufáme, že výsledky výzkumu zaujmou odbornou veřejnost, najdou i své prak-
tické uplatnění u orgánů památkové péče a osloví zejména obyvatele obou obcí, 
Konojed a Zahořan.
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KONOJEDY VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU
Konojedy se rozkládají na západním a severozápadním úbočí Dubí hory v sever-
ním výběžku Českého středohoří. Ve starší i novější literatuře se tradičně obje-
vuje informace o jejich existenci již v polovině 11. století, opíraná o zmínku v pa-
mětních listinách o založení litoměřické kapituly. Mezi lokalitami tzv. redakce A, 
hlásící se svým zněním k roku 1057, však Konojedy nefigurují. Jejich jméno se 
objevuje teprve v tzv. redakci B, vystavené v roce 1218, která obnovovala star-
ší privilegium nejspíše z šedesátých let 12. století.1 Přesnější dobu vzniku obce 
sice neznáme, nicméně se nezpochybnitelně jedná o jednu z nejstarších lokalit 
dnešního Úštěcka. Její původní pojmenování Koňojedy, variované v pramenech 
jako Conoiedi, Konogedi, Konogied nebo Konogedy, označovalo ves, jejíž obyva-
telé jedí koně. V němčině se ustáleně používaly zejména varianty Konoged nebo 
Konojed, ve zdejším nářečí potom Kundich.2

Nejen vznik vsi, ale i její nejstarší dějiny jsou obestřeny rouškou neznáma. Starší 
literatura předpokládala, že se již ve 13. století jednalo o farní obec s vladyckým 
sídlem. Samotní vladykové z Konojed se ovšem objevují v písemných pramenech 
až ve druhé polovině 14. století a první polovině století následujícího. První zmín-
ka o zdejší tvrzi je k dispozici teprve k roku 1451, kdy ji spolu s dvorem a vsí 
prodala Běta z Konojed svému manželovi Ctiborovi z Tloskova.3 Někdy mezi lety 
1505–1509 se Konojedy dostaly do majetku Albrechta z Pojetic, jehož předkové již 
od první poloviny 15. století drželi Valkeřice. Albrechtovi potomkové, kteří se za-
čali psát Konojedští z Pojetic, pak vlastnili Konojedy s Valkeřicemi v následujících 
třech generacích.4 Vilém Konojedský z Pojetic zřejmě nechal v polovině 16. století 
přestavět zdejší tvrz na malý renesanční zámek.5 

Představitelem poslední generace byl Albrecht Konojedský z Pojetic, sedící na 
Konojedech a Valkeřicích. Jako řada dalších šlechticů se zapojil do stavovské-
ho povstání, v jehož průběhu v roce 1620 zemřel. Konfiskační komise v rámci 

Jan Špork, ry  na ze soukromé sbírky. 
1

KONOJEDY A JEJICH 
DRŽITELÉ VE STRUČNÉ 
HISTORICKÉ 
RETROSPEKTIVE
Jakub Pátek
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potrestání roku 1622 zabavila jen třetinu jeho pozůstalosti, nicméně komora za-
brala všechny jeho statky. Patřila k nim ves Konojedy s tvrzí a poplužním dvorem, 
Horní a Dolní Dubičná, Stvolínské Petrovice, Mukařov, Čáslav a Merboltice, tvrz 
a poplužní dvůr Malý Šachov a tvrz a ves Valkeřice s poplužním dvorem. Statky  
odhadnuté na cenu 53 783 kop míšeňských odkoupil v květnu 1623 za poníže-
nou částku kladský hejtman Adam Bohumír Berka z Dubé, který také vyplatil Al-
brechtově vdově Marii, rozené ze Salhausenu, a dcerám Lidmile a Anně Eusebii 
náležející díl pozůstalosti.6 Když Adam Gottfried zemřel (patrně 1626), dostaly 
se Konojedy prostřednictvím jeho sestry Heleny (smrtelně zraněné loupežní-
ky v roce 1632 cestou z Konojed do Prahy) do rukou jejího manžela Zdeňka Lva 
Libštejnského z Kolovrat, od roku 1623 držitele sloupského panství a hejtmana 
litoměřického kraje. V roce 1640 přešly do rukou jeho syna Václava Františka,7 
který byl díky neúnosnému předlužení nucen zděděné statky odprodat. 

V této době se Konojedy staly objektem zájmu litoměřického kapitulního pro-
bošta Maxmiliána Rudolfa ze Šlejnic, který se intenzivně podílel na projektu za-
ložení litoměřického biskupství. Pro budoucí fungování instituce bylo totiž nutné 
zajistit trvalý zdroj příjmů v podobě vlastního panství. Od počátku čtyřicátých 
let tak probošt korespondoval o možné koupi Konojed s pražským arcibiskupem 
kardinálem Arnoštem z Harrachu.8 V roce 1643 odhadoval, že roční výnos panství 
by mohl dosáhnout 4 tisíc zl. Přednost ovšem později dostaly sousední Stvolín-
ky, které pražský arcibiskup zakoupil v únoru 1647. Ještě v červenci téhož roku 
ovšem Šlejnic navrhuje Harrachovi, že by časem mohl přikoupit ještě konojedské 
panství a podřídit je v budoucnu také litoměřickému biskupovi.9

KONOJEDY ZA SPRÁVY ŠPORKŮ 
Nakonec se v roce 1650 stal kupcem svobodný pán Jan Špork (cca 1600–1679), 
který zaplatil sumu 117 tis. zlatých. Jednalo se o jednoho z klasických vojáků for-
tuny, kterého třicetiletá válka a navazující vojenské kampaně vynesly ze selského 
stavu až do řad vojenské generality a říšských hrabat. Vrcholem jeho válečnické 
kariéry byla bitva u Sv. Gottharda (Mogersdorfu) v srpnu 1664, v níž výrazně při-
spěl k překvapivé porážce Turků směřujících k Vídni. Koupi Konojed předcházel 
v roce 1647 zisk Lysé nad Labem, kterou jako komorní panství dostal Špork od 
Ferdinanda III. za přechod do jeho služeb. V šedesátých a sedmdesátých letech 
k těmto dvěma panstvím Špork přikoupil ještě ve východních a středních Čechách 
Choustníkovo Hradiště, Heřmanův Městec, Malešov, Hoříněves a Heřmanice, 
čímž vytvořil více než slušnou hmotnou základnu pro své dva syny a zároveň důle-
žitý předpoklad pro další vzestup novopečeného hraběcího rodu. Samotné Kono-
jedy pro Jana Šporka, který byl v roce 1664 povýšen do stavu dědičných říšských 
hrabat, z hlediska sídelní strategie nehrály významnější roli. Zdejší zámek se sice 
v průběhu druhé poloviny 17. století dočkal některých barokních úprav,10 nicmé-
ně není zjevné, zda se tak stalo za Jana Šporka, nebo teprve později za jeho syna.

Konojedské panství nebylo od 16. století jednolitým územím. Tvořily jej tři sídelní 
enklávy, představované na jihozápadě Čáslaví, Mukařovem a Levínskými Petro-
vicemi, na jihovýchodě Konojedy a Dubičnou (patřící dílem k liběšickému pan-
ství) a na severu Merbolticemi a Valkeřicemi. Šporkovy statky hraničily převážně 
s úštěcko-liběšickým a stvolínským panstvím.11 V prvním případě tak byli sousedy 
jezuité a ve druhém litoměřický biskup. V pomyslném centru konojedských statků 
se exteritoriálně rozkládalo městečko Verneřice, rozdělené v polovině 17. století 
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mezi tři různé držitele.12 Nejlidnatější vsí konojedského panství byly Valkeřice, 
Konojedy stály počtem hospodářství na druhém místě. Berní rula zde zaznamená-
vá 8 hospodářů, 6 chalupníků a 18 zahradníků.13 Jan Špork se po nákupu panství 
stal patronem zdejších kostelů. Duchovní potřeby jeho poddaných zajišťovaly po 
třicetileté válce kostely ve Valkeřicích, kde se nacházelo sídlo farnosti, v Merbol-
ticích, Mukařově a Konojedech.14 Špork byl také patronem kostela v Bílém Kos-
telci, připomínaného již ve druhé polovině 14. století, 15 který stál na pozemku 
patřícím ke Konojedům.16

Jan Špork zemřel v roce 1679 a o pět let později se správy větší části otcových 
statků ujal jeho starší syn František Antonín (1662–1738), pocházející z druhého 
generálova manželství s Eleonorou Marií von Finecke. Na rozdíl od svého otce, 
tvrdého a patrně i osobně málo vzdělaného vojáka, byl František Antonín aristo-
kratickým intelektuálem s hlubokým zájmem o duchovní i kulturní dění své doby. 
Vlastní rozsáhlou stavebnickou, objednavatelskou a nakladatelskou aktivitou se 
zařadil mezi nejvýraznější postavy české barokní kultury.17

Zatímco se Jan Špork věnoval vytvoření odpovídající majetkové základny, zaměřil 
se jeho syn v rámci reprezentace mladého hraběcího rodu na transformaci její 
vnější podoby. Vizualizace nahromaděného bohatství měla v rámci barokní men-
tality dodat chybějící lesk rodu, který nedisponoval zářivým rodokmenem. Osob-
ní podíl Františka Antonína Šporka na tomto projektu byl výrazně vyšší, než bý-
valo obvyklé v případě většiny jeho aristokratických současníků. Využíval k tomu 
své nemalé vzdělání, které nabyl studiem u kutnohorských jezuitů a později v Kle-
mentinu, kde se věnoval studiu filozofie a právních věd. Na počátku osmdesá-
tých let si je prohloubil obligátní kavalírskou cestou, představující poslední fázi 
přípravy mladého aristokrata na vstup do vznešené společnosti, která jej zavedla 
do západní Evropy.18 Hrabě byl po celý život velkým milovníkem filozofie a zaní-
ceným čtenářem i vydavatelem literatury progresivních duchovních proudů. Od 
roku 1690 sice zastával post královského místodržitele, ale jeho úřednická kariéra 
se odehrávala více méně v titulární rovině. 

Převážnou většinu času trávil na svých panstvích. Severočeské Konojedy v sídel-
ní strategii Františka Antonína Šporka nehrály ani zdaleka tak významnou úlohu 
jako Lysá nad Labem (Špork ji v roce 1722 prodal Janu Václavu Černínovi z Chu-
denic, aby ji v roce 1734 odkoupil zpět od jeho vdovy) nebo Choustníkovo Hra-
diště, v jehož blízkosti založil v devadesátých letech 17. století lázeňský areál 
Kuks. Byla to patrně relativně velká odloučenost od těchto hlavních center 
šporkovské domény, která způsobila, že zdejším sídlům a krajině hrabě věnoval 
menší osobní pozornost. Nicméně i přesto zde nacházíme řadu jeho stop, byť 
většina z nich již v hmotné rovině neexistuje. 

Poměrně hustě zalidněné konojedské panství pro hraběte představovalo výnosný 
zdroj příjmů. Dobová relace je popisuje jako sice převážně kopcovité, ale má 
údajně i některá pěkná pole a velmi mnoho chmelnic, jejichž produkce se vyváží 
do Saska a Bavorska.19 Vedle ekonomického přínosu poskytovalo svému majiteli 
také výborné podmínky pro dvě z jeho velkých vášní – parforsní hon a především 
čižbu. Zdejší kopcovitý terén, na němž se střídaly lesy a háje se zemědělskou 
půdou a loukami, se skvěle hodil pro odchyt ptactva, který Špork s velkým za-
ujetím provozoval také na svých dalších panstvích.20 V době podzimních honů 
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a odchytu ptactva se hrabě s dvorem na konojedské panství pravidelně vracel, 
nicméně před pobytem v samotných Konojedech preferoval Valkeřice, v jejichž 
okolí nechal také vybudovat více než dvacet čihadel a pastí různého druhu,21 
které sloužily k odchytu ptactva nejen za účelem konzumace, ale již v této době 
nechal hrabě Špork ptactvo také kroužkovat. Trvalou připomínkou zdejší čižby je 
dodnes název osady Sluková nedaleko Valkeřic (něm. Schneppendorf). Pro své 
pobyty si nechal František Antonín v horní části Valkeřic v blízkosti farního kos-
tela sv. Barbory vystavět v roce 1700 menší patrový trojkřídlý zámek se sálem 
zdobeným malbou a štukaturami, doplněný malou, geometricky řešenou zahra-
dou.22 Při něm dal ve stejné době vybudovat malé divadlo, sloužící nejen zábavě 
panstva, ale také zdejších obyvatel. Později nechal v letech 1724–1728 zásadním 
způsobem přestavět původně středověký valkeřický kostel sv. Barbory, když již 
předtím v letech 1708–1709 realizoval obnovu kostela sv. Kateřiny v sousedních 
Merbolticích.23

Konojedský zámek naproti tomu na samém konci 17. století svou funkci panského 
sídla zřejmě postupně oslaboval. V roce 1696 Špork dospěl k rozhodnutí fundo-
vat na svých panstvích špitály v Kuksu a právě v Konojedech. Jejich fundace ve 
prospěch řádu Milosrdných bratří špitálního řádu sv. Jana z Boha byly císařem 
Josefem I. schváleny v roce 1699, resp. 1700. Proces byl nicméně komplikova-
ný, a tak v roce 1712 došlo k vydání nových fundačních instrumentů. S ohledem 
na skutečnost, že po řadě mnohaletých průtahů začal kukský špitál fungovat 
až v roce 1743,24 byla nedávno vyslovena otázka, do jaké míry byl projekt ko-
nojedského špitálu realizován.25 Mauritius Vogt v roce 1712 ve svém popisu 
konojedského panství uvádí, že zdejší zámek byl přeměněn na špitál již v roce 
1699 a má v něm být z nadace, zajišťující příjem 6 tisíc zl. ročně, vydržováno 
čtyřicet pět chudých mužů a vojáků a působit dva kazatelé, lékárník, špitálmistr, 
kuchyňský písař, kuchař a švadlena. Špitál byl údajně vybaven vynikající lékár-
nou, řadou zařízených místností, dvěma jídelnami, vyzdobenými závěsnými mal-
bami, a dvěma kuchyněmi.26 Šporkův životopisec, vystupující pod pseudonymem 
Roxas, v roce 1715 doplňuje, že při špitálu nechal hrabě vybudovat byt pro šest 
milosrdných bratří, a dále přináší informaci, že po smrti hraběte má celé panství 
připadnout špitálu.27 Ať už konojedský špitál fungoval v jakékoliv podobě, určitá 
část budovy nepochybně i nadále sloužila pro potřeby vrchnosti, jak dokládají 
dobové zprávy.28 

To se hraběti hodilo například v roce 1729, kdy eskaloval jeho konflikt s žířečskými 
jezuity a kdy došlo k zabavení a následné lustraci hraběcích knihoven na Kuk-
su a v Praze. Část závadných knih údajně nechal Špork s předstihem převézt do 
Konojed, které však zájmu vyšetřovatelů také neunikly.29 Konojedské panství 
obecně hrálo významnou roli při Šporkových nákupech zahraniční literatury. 
Opakovaně sloužilo jako překladiště náboženských a filozofických, v Čechách čas-
to proskribovaných titulů, které si hrabě objednával z Drážďan a Lipska. Z Kono-
jed a okolí se také rekrutovaly některé zajímavé postavy šporkovského okruhu. 
Nejvýznamnější z nich byl bezpochyby dlouholetý hraběcí hofmistr Tobiáš Josef 
Antonín Seeman (1679–1750), rodák z Valkeřic, který začínal jako kapelník ve 
Šporkově kapele v Lysé. Přímo z Konojed pak pocházel jiný hraběcí hudebník Pe-
ter Rölig (1650–1723), který byl společně s Václavem Svídou z Lysé na počátku 
osmdesátých let odeslán do Paříže a Versailles,30 aby se tu naučil hře na nový 
hudební nástroj – lesní roh a stal se později trvalou součástí šporkovského dvora. 

Areál kostela a zámku od severu, 
foto: David Skalický 2017.

3

Náhrobek Vincence Petra Wiedersperga 
z Wiederspergu, hřbitov Konojedy, 
foto: Jakub Pátek 2016.

2

Aliance erbů Jana Kris  ána Swéerts-
-Sporcka a Marie Barbory z Bubna Li  c, 
kostel Nanebevze   Panny Marie, 
Konojedy, foto: Jakub Pátek 2016.
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KONOJEDY ZA SPRÁVY SWÉERTS SPORCKŮ
Když František Antonín Špork v březnu 1738 zemřel, nezanechal po sobě vlast-
ního mužského potomka. Biologické pokračování rodu v mužské linii tak zajis-
tili synové jeho mladšího bratra Ferdinanda Leopolda (1664–1711). František 
Antonín, jehož jediný syn zemřel ve dvou měsících (1699), se rozhodl již s před-
stihem vyřešit problém následovnictví a pokračování rodového jména obvyklým 
dobovým způsobem – sám si vybral budoucího dědice svých majetků a zavázal 
jej trvalým používáním přízviska Špork. Hraběcí volba padla na manžela mladší 
z dcer Anny Kateřiny (1689–1754) svobodného pána Františka Karla Rudolfa ze 
Swéertsu (1688–1757).31 Úzké příbuzenské vztahy mezi Šporky a Swéertsy byly 
navázány již v předchozí generaci, když se v roce 1686 František Antonín Špork 
oženil s Františkou Alžbětou Apolonií ze Swéertsu (1667–1726). Šporkova starší 
sestra Marie Anna Sabina se již o šest let dříve provdala za Karla Františka Rudol-
fa ze Swéertsu. Z jejich manželství vzešel výše uvedený František Karel Rudolf,32 

kterého si Špork vyhlédl jako manžela pro svou mladší dceru a zároveň svého 
univerzálního dědice. 

Sňatek sestřenice s přímým bratrancem se uskutečnil sice s papežským dispen-
sem, nicméně za velice nestandartních okolností v roce 1712.33 Následně v roce 
1718 hrabě svého synovce a zároveň zetě adoptoval. Ve stejném roce byl Fran-
tišek Karel Rudolf povýšen Karlem VI. do hraběcího stavu a přijal nové přízvisko 
Swéerts-Sporck.34 František Antonín jej ještě za svého života začal uvádět do 
správy vybraných panství. Jako první mu byly v roce 1715 společně s manželkou 
vyhrazeny právě Konojedy, kam se mladý pár přestěhoval z Lysé, s tím že jim 
byla Šporkem vyhrazena roční apanáž tři tisíce zl.35 V pozdější době se nicméně 
zeťova pozornost přesunula k jiným sídlům, a to zejména po roce 1723, kdy Fran-
tišek Karel Rudolf zakoupil panství Nový Berštejn u Dubé. Po tchánově smrti se 
pak hlavní Swéerts-Sporckovou rezidencí stala Lysá nad Labem. V těchto letech 
už na konojedském panství hrabě pobýval velmi zřídka, případně sem zajížděl 
z Nového Berštejna pouze na jeden den.36

Františka Karla Rudolfa je možné charakterizovat jako šlechtice – soukromní-
ka, který dal před dvorskou, úřednickou či vojenskou kariérou přednost péči 
o zděděné i získané statky.37 Tento spoluzakladatel pražské zednářské lóže U tří 
hvězd bývá hodnocen jako velmi schopný hospodář,38 zavádějící na svých pan-
stvích různé inovativní postupy pro zvýšení výnosnosti, sledující ovšem záro-
veň v určitých intencích také dobré životní podmínky poddaných. Tereziánský 
katastr v polovině 18. století zaznamenává v Konojedech celkem 31 domů, což 
oproti stavu v Berní rule představuje nulový nárůst. K výrazné změně nedošlo 
ani co do pozemkové skladby zdejších hospodářství. Bonita zdejších polí se 
odhadovala jako spíše podprůměrná. Dále se dozvídáme, že obyvatelé panství 
se živili většinou pěstováním dobytka a přivydělávali si předením. Do dějin Ko-
nojed se František Karel Rudolf nesmazatelně zapsal jako spolufundátor zdejšího 
servitského kláštera. V dubnu 1739 jako votivní poděkování za zachování živo-
ta posledního syna Jana Kristiána založil s manželkou nadaci pro 20 příslušníků 
Řádu služebníků Mariiných – servitů,39 kteří se měli věnovat vedení konojed-
ského špitálu. Podle fundační listiny z prosince 1746 postoupil hrabě servitům 
zámek v Konojedech se zahradou a zámeckým kostelem k vybudování kláštera 
zasvěceného ke cti sedmi zakladatelů řádu. Právě jejich ochraně byl předtím po-
ručen Jan Kristián.40 Sídlo vrchnostenské správy se současně přesunulo do tzv. 

Pohled na areál kláštera servitů od 
severu, mědiry  na Josefa Kommera, 
okolo 1770. Ústav dějiny umění AV ČR, 
oddělení dokumentačních a sbírkových 
fondů, grafi cká sbírka, sign. W-E-6/37, 
inv. č. 08455.

5

Aliance erbů Fran  ška Antonína Šporka 
a Fran  šky Apolonie Sweertsové 
z Reistu, zámek Lysá nad Labem, 
foto: Jakub Pátek 2015. 
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Zámečku, pozdějšího Úředního domu.41 Řeholníci, příchozí z pražského konventu 
u sv. Michala v lednu 1747, se po dokončení novostavby konventního kostela 
Nanebevzetí P. Marie pustili do budování nové budovy konventu, jejíž základní 
kámen byl položen v roce 1758.42 Jako stavební místo byl vybrán prostor dosa-
vadního pivovaru, dvora a ovčína, ležící východně od starého zámku.43 Slavnost-
ního zahájení výstavby se už ovšem fundátor nedožil. Když necelý rok předtím 
v listopadu 1757 zemřel, bylo jeho tělo převezeno z Lysé do Konojed, kde bylo 
uloženo do krypty konventního kostela po boku manželky Anny Kateřiny, pocho-
vané zde již roku 1754.44 

Sama existence konojedského kláštera neměla dlouhého trvání. V lednu 1786 byl 
v rámci josefinských reforem zrušen, část vnitřního vybavení byla převezena do 
litoměřické biskupské rezidence a objekt připadl Náboženskému fondu. Zbývající 
servité Konojedy opustili do roku 1788, s výjimkou posledního převora Raymunda 
Weignera, který zde působil jako první farář v roce 1786 ustavené konojedské 
farnosti.45 Té začal jako farní kostel sloužit dosavadní servitský svatostánek. Teh-
dejší držitel konojedského panství hrabě Jan František Kristián Swéerts-Sporck 
(1729–1802) odkoupil objekt bývalého konventu v roce 1790 od Náboženského 
fondu a nechal jej adaptovat na zámecké sídlo. Stejně jako jeho otec i on byl 
soukromníkem, který významněji nezasahoval do veřejného života.46 Když v roce 
1802 zemřel, byly jeho ostatky pohřbeny po boku již dříve zesnulé druhé manžel-
ky Terezie, roz. z Kounic (1742–1787) na konojedském hřbitově, založeném za vsí 
při cestě na Kravaře v roce 1787.47

KONOJEDY DO ZÁNIKU PATRIMONIÁLNÍ SPRÁVY
Jan František Kristián po sobě zanechal dva syny, kteří byli v rámci dělení ot-
covské pozůstalosti uspokojeni jinými statky. Konojedské panství hrabě odkázal 
dceři Marii Barboře (1760–1834), provdané za hraběte Andrease O’Reillyho, 
která je obratem v roce 1804 prodala za 500 tis. zl. Ludvíku Sulzerovi. Tím se 
Konojedy dostávají po 150 letech mimo šporkovské, resp. swéerts-sporckovské 
držení a zároveň je tím nastartován proces rychlých výměn majitelů, který sledu-
jeme po celou první polovinu 19. století až do zániku vrchnostenského systému 
správ. Ludvík Sulzer konojedské panství prodal již v roce 1813 svobodnému pá-
novi Vincenci Petru Wiederspergo vi z Wiederspergu.48 Když Wiedersperg záhy 
poté roku 1815 zemřel, koupil Konojedy a ostatní obce od jeho dědiců někdej-
ší úštěcký lékárník Ignác Piller, který je věnoval své dceři. Po ní majetek zdědil 
její syn JUDr. Josef Mayer, který je jako vlastník připomínán ještě v osmdesátých 
letech 19. století. Všichni tito novodobí majitelé Konojed, s výjimkou Ludvíka 
Sulzera, našli poslední místo svého odpočinku na konojedském hřbitově. V roce 
1848 došlo ke zrušení poddanství a patrimoniální správy a následnému zavede-
ní nově reorganizovaného systému krajů, zřízení soudních a politických okresů 
a obecních samospráv. Konojedy se staly součástí nově ustaveného soudního 
okresu Úštěk a politického okresu Litoměřice. Pozice vlastníka statků se tím do 
určité míry proměnila, nicméně i nadále zůstával jednou z nejvlivnějších osob 
lokálního společenství. 
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zámku.

46  Constantin von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich enthaltend die 
Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen 
Kronländern gelebt haben, Band XXXXII., Wien 1880, s. 24.

47  J. R. GRUNERT, Heimatskunde, s. 130.

48  Wiederspergové byli šlechtickým rodem pocházejícím z Vogtlandu, který se usadil v 16. sto-
letí v západních Čechách. C. von WURZBACH, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, 
Band LVI., Wien 1888, s. 9.

Výřez mapy prvního vojenského 
mapování z roku 1782, mapový list č. 27, 
převzato z: Laboratoř geoinforma  ky 
Univerzita J. E. Purkyně, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, originál 
uložen v: Österreichisches Staatsarchiv/
Kriegsarchiv Wien.
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Katastrální území Konojed má výraznou severojižní orientaci, stoupá 
z údolí Úštěckého potoka na jihu, přechází přes vrch Binov (545 m n. m.) a klesá 
do údolí Bobřího potoka (Biberbach, Schönbach), který tvoří jeho severní hranici. 
Jeho východní hranici vymezuje táhlý stoupající hřeben Dubí hory (463 m n. m.) 
se sedlem pod Binovem, který odděluje Kravařskou pánev. Západní hranice katas-
tru klesá do Úštěcké pánve. Tou se vine Úštěcký potok, strhávaje při tom levo-
břežní přítoky z jižních svahů Pohorského hřebene a Binova. Jeden z nich, Konojed- 
ský potok, vytváří severojižní páteřní osu vsi a jižně pod jejím jádrem vchází do 
extravilánu třemi rybníky, oddělenými lužními háji. Po hrázích Dubičenského 
rybníka (Lange Teich), Zámeckého rybníka (Schwarze Teich) a bezejmenného 
rybníka (Gartenteich) pod západním úbočím severního vrcholu Dubí hory 
(442,5 m n. m.) od jihu vedou vozové cesty do Konojed. Jak je patrné na rytině, 
datované před rok 1712, také rozsáhlý mokřad pod jižní a západní stranou terasy 
v jádru vsi byl tehdy rybníkem.1 Tři malé rybníky lemovaly severojižní komunikaci 
podél toku v severním výběžku vsi a sloužily jako napajedla. Obdobná tři napa-
jedla byla vybudována ještě výše na lukách jižního svahu Binova, kde zadržovala 
pramenitou i dešťovou vodu. 

Vlastní ves se skládá z jádra (Niederdorf) a severního výběžku (Oberdorf), který se 
táhne podél toku a cesty stoupající k jižní patě Binova. Zástavba vsi byla vždy roz-
ptýlená, jak naznačuje ikonografie i historické kartografické prameny, a je dána 
konfigurací podhorského a horského terénu východní části Českého Středohoří.2 

Struktura jádra vsi odráží její složitý historický a urbanistický vývoj na křižovatce 
dálkových cest, jejichž trasování se proměnou významu komunikací měnilo. 

Dálkovou komunikací, podél níž se rozvíjela zástavba jádra Konojed, byla cesta 
z Litoměřic do České Lípy. Ta směřovala z Úštěka přes Německé předměstí do 
Lukovska a stoupala přes Lukov a Dubičnou od jihovýchodu do Konojed, kde 
přecházela sedlo mezi Dubí horou a Binovem, klesala do Kravař, odkud dál 

Fotografi e „Gasthaus zum Sängerheim“ 
ze 30. let 20. stole  , soukromá sbírka 
Zdeňka Fořta, sine pag., autor: Anon.

1

Pozůstatky pivovaru v těsném sousedství 
zámku, zleva sladovna, varna, věžový 
hvozd, foto: Mar  n Bartoš 2016.

2
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pokračovala na Stvolínky a Českou Lípu.3 Na této cestě byly posléze vybudovány 
dvě zkratky, které přímo ovlivnily urbanismus Konojed. Nejprve byla trasa cesty 
z Úštěka napřímena od jezuitského dvora mimo vesnice do Konojed, kam přichá-
zela po hrázi rybníka od jihozápadu, a v josefské době byla trasa dále zkrácena 
císařskou silnicí z Úštěka přes Lukov mimo Konojedy přímo do Kravař. Při tom 
byla v klesání do Kravař od jihu využita část trasy starší dálkové Lužické cesty 
z Roudnice nad Labem do Zhořelce, která v těchto místech mířila z Blíževedel 
přes Kravaře do Žandova.4 Jedna z méně frekventovaných větví této Lužické cesty 
přecházela také přes Konojedy, odkud pokračovala přes Lučky a Velkou Javorskou 
do Horní Police, Žandova a dále do České Kamenice. Podél této cesty se rozvíjela 
zástavba  severního výběžku vsi. 

Třetí dálková cesta, která byla neméně důležitá pro rozvoj panství, přicházela 
z Mělníka. Do Konojed vstupovala od Blíževedel kolem Dubí hory z východní 
strany k zámku a směřovala přes Bílý Kostelec a Mukařov kolem Bukové hory do 
Těchlovic k přístavu na Labi.5 Tam lze dorazit z Konojed pěší chůzí za dvě a půl 
hodiny. O stáří a významu této cesty vypovídá skutečnost, že se o její průběh opí-
raly po celé její trase hranice četných panství. 

Zástavba v jádru vsi byla vytyčena s respektem k panskému sídlu, založenému 
na západní terase vybíhající z hřbetu Dubí hory nad stoupající údolí. Na této 
terase, později uměle zvětšované zděnými skarpami k jihu a k západu nad zalo-
žený rybník, byl někdy po roce 1650 vystavěn do pohledově exponované polohy 
neorientovaný raně barokní kostel s bezvěžovým průčelím. Uzavíral z jižní strany 
nádvoří, vymezené z východu, severu a západu zámeckými budovami. Zámek, 
přestavěný patrně z původní gotické tvrze, byl srostlý ze tří samostatně vysta-
věných budov. Hlavní patrová zámecká budova, která byla vystavěna či přesta-
věna ve stylu saské renesance, tvořila jeho východní křídlo. To bylo v roce 1699 
přestavěno Františkem Antonínem Šporkem a měl v něm být zřízen, stejně jako 
v Choustníkově Hradišti, špitál pro 45 vojenských vysloužilců.6 Ostatní budovy 
obsahovaly hospodářské zázemí a sloužily pro správu panství i k příležitost-
nému pobytu vrchnosti. Tuto situaci změnila až v letech 1758–1762 za Františka 
Karla Rudolfa Swéerts-Sporcka výstavba monumentálního konventu servitů ve 
východním sousedství zámeckých budov.7 Také na místě starého kostela byl 
vystavěn kostel nový, větší, orientovaný k dosavadnímu obráceně, hlavním prů-
čelím k západu. V závěrečné fázi výstavby areálu byly budovy zámku zbořeny. 
Ještě v roce 1770 však nebylo zbořeniště nijak upraveno. Teprve po zrušení kláš-
tera josefinskou reformou a zakoupení jeho budov a kostela majitelem panství 
Františkem Kristiánem Swéerts-Sporckem v roce 1790 byla na místě odbourané 
severní budovy zámku vytvořena terasa, která využila dva zámecké sklepy, a to 
patrně jako lednice. Úprava terasy byla ovšem dokončena až v roce 1832, kdy 
došlo k rozšíření stávajících sklepů terasy o dva nové ledařské sklepy a po její 
západní straně bylo vybudováno nástupní schodiště ke kostelu.8 Tato úprava byla 
součástí širší adaptace čtyřkřídlého konventu na zámeckou budovu, jejíž hlavní 
průčelí mělo být napříště orientováno k západu.

Již nejstarší známé vyobrazení Konojed zachycuje zahradu s pěstovanými stromy, 
lemovanou vysokou zdí, oddělující přístupovou cestu k zámku z jihu, kolem Dubí 
hory. Další prameny uvádí odpočinkovou a ovocnou zahradu a zdí obehnanou 
oboru s rybníky.9 Veduta z roku 1770 zobrazuje zahradní barokní úpravu rajského 

Pohlednice „Gruss aus Konoged“ 
z roku 1903 zobrazuje celkový pohled na 
Konojedy od severu, školu, zámek, kostel 
a zámek a hos  nec „zur Stadt Wien“, 
soukromá sbírka Zdeňka Fořta, sine pag., 
autor: Anon., sine loco.

3

Přízemní zděný dům č. p. 72 z přelomu 
19. a 20. stole   se střešním zděným 
vikýřem, foto: Mar  n Bartoš 2016.

4
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dvora se stříhanými brodériemi. Jak veduta z roku 1770, tak mapa prvního vojen-
ského mapování zachycují v zahradě obehnané zdí se soustavou domků v pravi-
delných rozestupech také vyrovnaná stromořadí štěpnic a rozsáhlý umělý pahorek 
se čtyřmi soustřednými terasami. Tyto zahradní úpravy by mohly souviset s pěs-
továním morušovníků,10 které do Konojed přivezl 10. ledna 1752 ze své kavalír-
ské cesty po Itálii Jan Kristián Swéerts-Sporck, respektive jeho společník, hospo-
dářský správce František Girtler, který pak zaváděl jejich pěstování.11 Pěstování 
sazenic morušovníků se v Konojedech udrželo i za dalších vlastníků panství.12 
Hospodářský důraz se ovšem kladl na pěstování obilí, ovoce, chmelu a na počátku 
19. století také lnu.13 Důležitou součástí zemědělské výroby panství byl i chov 
ovcí a skotu.14

Proto byl běžnou součástí zámeckého komplexu také hospodářský dvůr. Starší 
se nacházel západně od zámku, pod terasou na severním okraji dnes zaniklého 
rybníka, a přímo jeho areálem procházela cesta z Ústěka do Kravař. Patrně také 
z tohoto důvodu byl již před rokem 1712 přenesen do severního sousedství 
zámku. V roce 1843 se na původním místě nacházely již jen dvě budovy,15 a snad 
ve východní z nich je ještě v 80. letech 19. století připomínána palírna lihu.16 
V té době vznikl v severním sousedství zaniklého vrchnostenského dvora hostinec 
„Gasthaus zur Stadt Wien“, přejmenovaný ve 20. letech 20. století na „Gasthaus 
zum Sängerheim“, jehož budova stojí v místě dodnes. 

Nový dvůr v severním předpolí zámku sloužil do roku 1749, kdy byl v souvislosti 
s výstavbou konventních budov zbourán a jeho severní část přestavěna na pivo-
var.17 V té souvislosti byl tedy patrně vystavěn jihozápadně od vsi vrchnosten-
ský poplužní dvůr „Grosser Mayerhof“, kam se přesunula zemědělská výroba. 
V jádru vsi zůstal jen ovčín a pivovar. Pivovar produkoval ve 30. letech 19. století 
22 a čtvrt sudu piva18 a před rokem 1884 byl zvětšen a zmodernizován. Užití ang-
lické technologie s věžovým hvozdem umožnilo produkovat v jedné várce 34 hl 
piva, což čítalo ročně 4–5 tis. hl piva, spotřebovávaného především v Konojedech 
a jejich nejbližším okolí.19 Sklepy starého zámku, znovu opravené v roce 1832, 
byly při novém vystrojení pivovaru využity jako ležácké sklepy. Voda se do 
pivovaru přiváděla vodovodními rourami ze svahu až od Pohorského hřebene 
(Hundorfer Kamm). K chmelení piva se používal žatecký červeňák pěstovaný na 
panství. Výroba byla ukončena v roce 1913.20 Z pivovarských budov se v těsném 
severním sousedství zámku dochovala barokní sladovna, věžový hvozd z poslední 
čtvrtiny 19. století, relikty bednárny a ležáckých sklepů.

V západním sousedství sladovny stojí budova školy, přebudovaná po roce 1946 na 
bytový dům. Podle tradice byla škola v Konojedech založena hrabětem Františkem 
Antonínem Šporkem a ve druhé polovině 17. století je v pramenech opako-
vaně jmenován učitel Daniel Watzke.21 Jemu byl v roce 1700 pronajat domini-
kální domek v konojedském dvoře, ve kterém vedl školu. Po jeho smrti přišel do 
Konojed učitel Hans Görge Fritsche. Dlouhou dobu byla škola umístěna v obec-
ním domku nedaleko cihelny, než našla místo v severním křídle vrchnostenského 
zámku, ze kterého byla však brzy na to přemístěna do prvního patra vrchnos-
tenské bednárny pivovaru. Když pak 5. března 1825 bednárna a škola vyhořely, 
museli žáci s učitelem až do roku 1830 putovat od domu k domu. Na počátku 
roku 1830 vybudoval tehdejší majitel panství ing. Piller jednotřídní školu v tzv. 
„Patergarten“ (v „zahradě otců“, myšleno servitů.) V roce 1835 měla patronátní 

Empírový zděný patrový dům 
č. p. 106 na jižním okraji Konojed, 
foto: Mar  n Bartoš 2016.

7

Pohled na zámecký areál s kostelem 
od jihovýchodu před rokem 1712, výřez 
z reprodukce Schloss Konoged, Leitme-
ritzes Kreises nachgemahlt von Johann 
Venuto, 1821, převzato z: Österreichische 
Na  onalbibliothek, Johann Venuto, 
www.bildarchivaustria.at/Pre-
view/10828808.jpg [14.07.2016].

6

Výřez mapy prvního vojenského 
mapování z roku 1782, mapový list 
č. 27, převzato z: Laboratoř geoinforma-
 ky Univerzita J. E. Purkyně, Ministerstvo 

životního prostředí ČR, originál uložen v: 
Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsar-
chiv Wien.
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Výřez indikační skici stabilního 
katastru z roku 1843 s pě  násobně 
zvětšeným výřezem intravilánu, 
NA, IS SK, sign. Li 207.
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škola 137 žáků, které vyučoval třice  letý Josef Fur. Na základech této školy byla 
v roce 1873 vystavěna stávající jednopatrová školní budova. V 80. letech 19. sto-
le   byla ve vsi ještě hasičská zbrojnice, chudobinec vystavěný v roce 1881 a velká 
vrchnostenská cihelna.22 Při domě č. p. 33 je připomínána malá střelnice, kde se 
od první poloviny 19. stole   konaly každoroční soutěže o nejlepšího střelce.23 Po 
roce 1850 čítalo vlastnictví obce 30 jiter rolí a lesů, na nichž mělo 14 podílů celkem 
8 sedláků, 4 zahradníci a 24 domkářů.24 

Na jižním okraji intravilánu vsi zaznamenává indikační skica stabilního katastru 
v západním sousedství komunikace do Úštěku enklávu zděných domů a domků 
bez vlastních pozemků. Tři velké domy jsou vystavěny paralelně vedle sebe, 
jeden menší jim stojí v čele směrem do vsi. Čtyři malé domky jsou seřazeny 
v jejich severovýchodním sousedství podél komunikace a ve stejné situaci se 
nacházejí dva malé domky v jihozápadním sousedství. Tento sídelní shluk je pro-
pojen mimo ves komunikací s poplužním dvorem „Grosser Mayerhof“. Snad tyto 
domy, vystavěné v typické situaci kolonie patrně v místě staré cihelny, dávají tušit 
počátky průmyslové výroby, která se mohla vázat na zpracování vlny či lnu.25 
Po zániku staršího vrchnostenského ovčína v sousedství zámku byl na ovčín pře-
budován hospodářský dvůr „Grosser Mayerhof“.26 Tento poplužní dvůr, původně 
založený na robotní práci poddaných, se nacházel uprostřed dominikálních pol-
ností, jihozápadně od centra vsi. Byl vybaven všemi hospodářskými budovami 
rostlinné i živočišné výroby, stájemi, maštalemi a sýpkami.27 Parcelace okra-
jového lánu jeho popluží dala vzniknout chalupnické zástavbě podél cesty do 
Brusova, při ústí Pohorského potoka do potoka Konojedského. 

Jihozápadně od dvora se nachází nevýrazná vyvýšenina, nazývaná „Galgenberg“. 
Podle místní tradice se jedná o místo, kde vrchnost vykonávala své hrdelní 
právo.28 Západně od dvora, v nivě Úštěckého potoka (Prausaeur Bach) se nachá-
zela samota „Kondörfel“, sestávající ze zemědělské usedlosti, mlýna „Konmühle“, 
dvou domků „Konhäuseln“ a „Pulvermühle“ – mlýna na střelný prach.29 Ten byl 
vystavěn v roce 1730, když hrabě František Karel Swéerts-Sporck nechal přesíd-
lit do Konojed výrobce střelného prachu, poddaného z panství Choustníkovo 
Hradiště u Jaroměře.30 Mlýn, od roku 1771 s číslem popisným 88, náležel 
vrchnosti.31 V roce 1843, kdy usedlost patřila Ignáci Fritschovi, však již mlynářské 
výrobě nesloužila. Sousední usedlost „Konbauer“ (též „Kambauer“) č. p. 85, která 
se nacházela proti toku potoka, náležela v roce 1843 Josefu Rutherovi. Poloha 
u vodního toku napovídá, že také kdysi využívala jeho energii. 

Do katastru Konojed patří i další samostatné sídelní enklávy. Jižně od Konojed 
na komunikaci z Úštěka se nachází Horní Dubičná (Ober Eicht). Tato severní část 
vsi Dubičná má zcela jiný charakter než jižní část vesnice (Nieder Eicht), jejíž roz-
voj byl dán rozvojem těžby tefritu v kamenolomu na svahu a temeni Dubí hory. 
Horní Dubičná je tvořená sedmi usedlostmi na terasách nad cestou, propojenými 
přímou vozovou cestou s „Grosser Mayerhof“, což dává tušit robotní povinnosti 
jejich obyvatel. V první třetině 19. století je zde uváděno celkem devět domů, 
obilný mlýn a pila.32 

Na severním konci katastru byly ve směru na Krásnou Lípu rozptýleny v západ-
ních svazích Binova chalupnické usedlosti.33 Nejsevernější, které hraničily 
s Loučkami (Schönau), byly pojmenovány Malé Loučky, jižní pak Starost (Sorge). 

Pěstování chmele v Konojedech 
dokládají nejen písemné prameny, 
ale také dochované sušicí půdy 
venkovských domů a chmelové 
stodůlky, foto: Mar  n Bartoš 2016.

9

Patrový roubený dům č. p. 73 
z počátku 19. stole   s vyloženou 
pavláčkou a druhotně prozděnou 
podstávkou, foto: Mar  n Bartoš 2016.

10

Pohled na zámecký areál s kostelem 
od jihovýchodu před rokem 1712, výřez 
z nečíslované mědiry  ny převzat z: 
Mauri  us VOGT, Das jetzt-lebende 
Königreich Böhmen, Franckfurt und 
Leipzig 1712, vázané mezi s. 50 a 51. 
NKČR, studovna ORST, sign. Sd 260.
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Tato hospodářství se patrně zabývala lukařením, jak napovídají porůznu rozptý-
lené drobné pozemky, které k nim tehdy náležely. Ještě blíže ke Konojedům, na 
jižním svahu Binova se nacházela rozptýlená stavení zvaná „Kronpole“ a ve směru 
do Kravař byla tři hospodářství, pojmenovaná podle jejich držitelů: Werner, 
Eiselt, Kreibich. Ti se zabývali patrně chovem skotu.34 Na dohled od nich, téměř 
na samotné hranici katastru, tak aby splňoval podmínku vymístění ze vsi dle 
císařského nařízení Josefa II., byl vlevo u silnice směrem ke Kravařům vybudován 
v roce 1787 nový hřbitov.

Z tohoto procesu urbanistického vývoje se v Konojedech dochovaly tři výrazné 
vrstvy typových venkovských staveb. Nejstarší vrstvu z konce 18. a počátku 
19. století tvoří patrové roubené domy s podstávkou a vysazenou pavláčkou. 
Další historická stavební vrstva je zastoupena zděnými patrovými empírovými 
domy ze 30.–50. let 19. století a nejmladší hodnotnou stavební vrstvu tvoří domy 
období historizujících slohů konce 19. a počátku 20. století. Z nich je chráněno 
dle Zákona o státní památkové péči osm domů:35 č. p. 7 (ÚSKP 43032/5-2091), 
č. p. 11 (ÚSKP 42517/5-2093), č. p. 48 (ÚSKP 42978/5-4569), č. p. 58 (ÚSKP 
43414/5-4573), č. p. 67 (ÚSKP 43169/5-4572), č. p. 79 (ÚSKP 43464/5-4570), 
č. p. 82 (ÚSKP 42706/5-4571), č. p. 99 (ÚSKP 42656/5-4574).36 Zámek č. p. 61 je 
chráněn pod číslem ÚSKP 42332/5-2089 a kostel Nanebevzetí Panny Marie pod 
číslem ÚSKP 4355/5-2088.
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2  I. vojenské mapování, přístupné na: http://mapire.eu/de/map/firstsurvey/?bbox=1581634.511
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OD STŘEDOVĚKU DO KONCE TŘICETILETÉ VÁLKY
V písemných pramenech se Zahořany u Litoměřic poprvé připomínají k roku 1318 
v predikátu blíže neznámého Petra,1 který je držel ve svém vlastnictví a zřejmě 
zde také sídlil. Roku 1384 se pak uvádí Jaroslav, Ješek a snad jeho syn Miku-
láš ze Zahořan. Všichni byli v tomto roce již mrtví a byla projednávána odúmrť 
v provolacích knihách desk dvorských.2 V roce 1400 se v souvislosti se Zahořany 
zmiňuje též již zemřelý majitel Jan Kroupa ze Zahořan.3 Na počátku 15. století se 
s predikátem de Zahorzan objevuje Jan Kamýk, zvaný též z Pokratic či Kamýcký 
z Pokratic, který nadal platem faráře v Býčkovicích,4 stejně jako učinil pozdě-
ji i jeho dědic Hynek. Ten pak v roce 1414 prodal statek v Zahořanech bratřím 
Rackovi a Heřmanovi.5

Vesnice Zahořany byla ve středověku rozdělena mezi několik majitelů. Díl vesni-
ce, tzv. vladyckou část, kterou počátkem 15. století vlastnil Jan ze Zahořan, držel 
v pohusitské době Petr z Lisovic (připomínán 1456 a 1459). Vlastníkem menší-
ho, tzv. kapitulního dílu byla litoměřická kapitula, která v Zahořanech držela šest 
dvorů kmetcích.6 V první polovině 16. století byly Zahořany rozděleny na tři části, 
náležející k Litýši, Lukavcům a Litoměřicím.7 Největší díl, tzv. vladycká část, patřila 
až do roku 1547 městu Litoměřice.8 Avšak v důsledku účasti města na povstání 
proti Ferdinandovi I. v roce 1547 konfiskoval král městu jeho statky, mimo jiné 
právě i Zahořany s mlýnem.9 V roce 1559 statky včetně vsi Zahořany, příslušející 
kdysi Litoměřicím a nyní v majetku krále Ferdinanda, koupil Oldřich Dubanský 
z Duban a na Liběšicích.10 Avšak jeho smrtí v roce 1574 se rozsáhlé pozemkové 
majetky (Ploskovice, Liběšice, Býčkovice, Drahobuz, Zahořany) rozpadly a zaho-
řanský díl získal rod Vchynských/Kinských.11 Ještě v roce 1612 se sice jako maji-
telka Doubravské Hory, Teplic a Zahořan uvádí Estera Vchynská z Tetova, rozená 
z Vřesovic. Ta ale svému manželovi Radslavovi Vchynskému dluhovala 500 kop 
pražských grošů a k umoření této pohledávky mu postoupila všechny své statky, 
dědictví i jmění.12

Jan van der Croon, převzato z: 
Elias WIDEMANN, Honori sacrum, 
Wien 1649.

1
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Aliance erbů Jana van der Croon 
a Markéty z Birenbachu, Zahořany, 
kostel Nejsvětější Trojice, 
foto: Jakub Pátek 2016.
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Z jejich svazku nevzešli žádní potomci a tak když roku 1619 Radslav zemřel, 
dědili majetky podle závěti z roku 1616 jeho synovci. Zahořany (Item Twrz a wes 
Zahoržany s dworem poplužním s poplužím, piwowarem, sladownau, Mleynem, 
czož se tu prži též twrzy wystaweného nachází) se při dělení Vchynského majetku 
staly součástí dílu, který zahrnoval zámek Tolštejn, tvrz a město Rumburk, měs-
tečko Jiřetín pod Jedlovou a celé rumburské panství. Ke statku dále příslušely 
vsi Třeboutice, Travčice s dvorem poplužním s poplužím, Řepčice pod Pannou, 
Všehradice, Řetouň, Zababeč, Nová Ves, Peklov, Dolní a Horní Týnec, Hradiště, 
Lovečkovice, Lukavice s vinicemi, s lesy, háji, „platy stálými věčnými, lidmi osed-
lými i neosedlými, a z těch gruntův obojího panství sběhlými“. Součástí toho-
to dílu byla ještě tvrz Tašov, poplužní dvůr v Tašově s dědinami, loukami, vinicí 
Na Vartě, háji a lesy. Tašovský statek, včetně krčmy a vsi Vítov, mu byl postoupen 
od Jindřicha Abrahama ze Salhausenu. 

4

3



39

Uvedený díl zdědil Oldřich Vchynský,13 který se ale aktivně zapojil do stavovské-
ho protihabsburského povstání. Ačkoli zemřel již v roce 1620, byla jeho památka 
prokleta a majetky v rozsahu panství Rumburk, Tolštejn, Zahořany a Tašov mu 
byly konfiskovány. V roce 1628 byla tato panství za náhradu dědičně postoupena 
jeho bratru Vilémovi. Ten je připojil ke svému dalšímu majetku, a sice k panst-
vím Teplice, Benešov nad Ploučnicí, Hanšpach/Lipová a České Kamenici.14 Vilém 
Kinský nabyl výsadního postavení jako tolerovaný nekatolík a nadto nahroma-
dil značný majetek, avšak spolu s Albrechtem z Valdštejna skonal násilnou smrtí 
v Chebu dne 25. února 1634. 

Po Vilémově úmrtí došlo k soupisu pozůstalého majetku v Zahořanech, který byl 
oceněn na 52 tisíc kop míšeňských grošů. Za cenu 40 tisíc je získal roku 1635 
Václav svobodný pán ze Zahrádek, který měl rozdíl mezi kupní a odhadní sumou 
vyplatit svobodnému pánu Petrovi Koroninovi z Proban. Dne 30. dubna 1635 pak 
Václav Zahrádecký postoupil zahořanský statek Jindřichu Šlikovi, hraběti z Pa-
ssaunu a z Lokte, pánu na nedalekých Ploskovicích. Roku 1652 jeho syn František 
Arnošt prodal panství Zahořany se všemi pozemky a vesnicemi, stejně jako se 
všemi právy, co zde měl, svobodnému pánu Janu van der Croon a jeho manželce 
Markétě, rozené z Birenbachu, za 50 tisíc rýnských zlatých.15

JAN VAN DER CROON 
Osobnost Jana van der Croon (v literatuře a pramenech se často objevuje také 
varianta Johann de la Corona či krátce Lacron), „velkými“ dějinami neprávem té-
měř zapomenutá, je jednou z nejvýraznějších postav zahořanské historie. Croon 
byl typickým vojákem štěstěny třicetileté války. Narodil se okolo roku 1600 ve 
Werthu v Limbursku na hranici dnešního Nizozemí a Belgie. Vojenskou kariéru 
zahájil v roce 1624 vstupem do španělského vojska v nizozemských bojích, brzy 
poté přestoupil do císařské armády a bojoval pod Albrechtem z Valdštejna v Uh-
rách. Později se podílel na slavném rabování Mantovy a účastnil se velkých bitev 
u Lützenu, Nördlingenu a druhé bitvy u Breitenfeldu. V roce 1640 získal plukov-
nický patent a stal se velitelem dragounského pluku, vojenským velitelem Plzně 
(1645), Chebu (1650) a Prahy (1652). Ve stejném roce byl povýšen do hodnosti 
generálního polního strážmistra a stal se zástupcem vojenského velitele Čech. 
V této funkci dohlížel mimo jiné na budování fortifikací významných českých 
měst. Účastnil se bojů proti Turkům v Uhrách (1663-64) a vrcholu vojenské karié-
ry dosáhl v posledním roce svého života, tedy 1665, když byl povýšen do hodnosti 
polního podmaršálka.

Současně s vojenským postupem je možné po skončení třicetileté války sle-
dovat také Croonovy ambice společenské. V roce 1650 získal český inkolát 
a byl jako svobodný pán přijat do českého panského stavu. V roce 1651 získá-
vá Zahořany, zahrnující vsi Horní a Dolní Týnec, Lovečkovice, Tašov, Řetouň, 
Všehradice, Valtířov, Vítov, Vitín, Lukavec u Lovečkovic, Nová Ves a díly Zaho-
řan, Třeboutic, Travčic a Řepčic u Třebušína.16 V roce 1663 pak zakoupil Divice 
se statkem Solopysky, ležící jižně od Loun.17 Vedle zmíněných statků vlast-
nil Jan van der Croon také dvojici pražských domů na Malé Straně. První stá-
val v místech dnešního Lichtenštejnského paláce při vltavském břehu na Kampě 
(č. p. 506/III),18 druhý se nacházel na východní straně Malostranského ná-
městí. Vrcholně barokní přestavbou z něj vznikl současný Kaiserštejnský palác 
(č. p. 37/III).19 Jako patron je pak van der Croon spojen s pozoruhodnou výzdobou 

Areál kostela a jižní část Zahořan, 
foto: Jan Horák 2017.

3

Aliance erbů Heřmana Karla Ogilvy 
a Anny Ester z Weltzu, Zahořany, 
portál zámku, foto: Jan Peer 2017.

4
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kaple sv. Máří Magdalény v ambitech poutního místa na Svaté Hoře u Příbrami.20 

První manželství uzavřel s Markétou z Birenbachu,21 druhé po její smrti v roce 
1663 s Markétou Blandinou ovdovělou Schützovou z Leopodlsheimu,22 rozenou 
Söldnerovou ze Söldenhofenu, s níž jej již dříve pojily rodinné vazby. Obě Croo-
nova manželství zůstala bezdětná. Roku 1662 Jan adoptoval svého mladšího bra-
tra Františka, kterého ustanovil univerzálním dědicem. Zemřel 6. listopadu 1665 
v Praze a jeho ostatky byly uloženy v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Desig-
novaný dědic bratr František ovšem zemřel pár týdnů po něm a Zahořany spra-
vované prozatím Janovou vdovou přešly na počátku osmdesátých let do rukou 
Františkovy dcery Františky Blandiny,23 provdané za svobodného pána Františka 
Helfrýda z Kaiserštejna.

V roce 1698 bylo sepsáno a do desk zemských vloženo narovnání mezi Helfrýdem 
Františkem z Kaiserštejna a jeho manželkou Františkou Blandinou. Podle staršího 
ujednání z roku 1694 měl administrování statku Zahořany převzít manžel, přičemž 
Blandině náležel roční příjem 1500 zl. pro vlastní potřebu až do svátku sv. Jana 
roku 1698.24 V roce 1701 Františka Blandina i Helfrýd František z Kaiserštejna 
zemřeli a zahořanské panství dědily jejich tři dcery, Barbora, Ludmila a Anna. Bar-
bora se provdala za Leopolda Viléma z Valdštejna, který získal zahořanské panství 
jako její věno.25 Avšak Leopold Vilém z Valdštejna, pán na Ronově a Zahořanech, 
už na podzim roku 1703 prodal dědičně držené panství Zahořany se zámkem a dal-
šími budovami Františku Mikuláši z Klebersbergu. Kupní cena činila 136 500 zl.26 

Od něj je o pět let později 5. března 1708 koupil Jiří Benedikt, svobodný pán 
Ogilvy za 139 200 zl.27 

OGILVYOVÉ
Tímto momentem se na počátku 18. století Zahořany opět dostaly do rukou ma-
jitelů z řad vojenské šlechty. Ogilvyové pocházeli ze Skotska.28 Jeden ze členů 
rozvětveného rodového klanu Jiří Jakub (1605–1661) odešel ve dvacátých letech 
na kontinent, kde se dal naverbovat nejprve do dánských a později císařských slu-
žeb. Na konci třicetileté války velel pevnosti na brněnském Špilberku. Usadil se na 
Moravě, kde po jejím skončení získal inkolát a byl povýšen do stavu svobodných 
pánů.29 Jeho syn Jiří Benedikt (1651–1710), kráčející v otcových šlépějích, dosáhl 
vysokých vojenských hodností nejprve v císařských a potom v ruských a sasko-
-polských službách. V nich na sklonku života získal také řád Bílého orla, jenž zdobí 
jeho erb na průčelí zahořanského zámku. 

Když nedlouho po zisku zahořanského panství v Gdaňsku zemřel, stal se jeho 
dědicem syn Heřman Karel (1679–1751), pokračující v rodové vojenské tradici. 
V císařských službách bojoval proti Francouzům i Turkům a stoupal ve vojenských 
hodnostech. V roce 1739 již jako císařský generál byl povýšen do stavu říšských 
hrabat a zastával post vojenského velitele Prahy. V listopadu 1741 ji ovšem nedo-
kázal ubránit před útokem spojených francouzských, bavorských a saských oddílů, 
stejně jako o tři roky později v září před obležením pruským vojskem. I přes tyto 
neúspěchy byl Heřman Karel roku 1745 Marií Terezií jmenován polním maršálem. 
V dějinách Zahořan sehrála významnou roli také jeho manželka Anna Ester 
z Weltzu (1692–1784), pocházející z prostředí korutanské šlechty. Byla to nepo-
chybně ona, kdo v době manželovy dlouhodobé nepřítomnosti dohlížel na sprá-
vu zahořanského patrimonia. Patrně byla i hlavní iniciátorkou stavebních úprav 
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zámku i kostela a objednavatelkou jeho nového uměleckého vybavení. V zámec-
ké budově nechala v roce 1716 zřídit samostatnou kapli.30 Po smrti manžela na 
počátku padesátých let vstoupila do dvorských služeb polské královny a saské 
kurfiřtky Marie Josefy, dcery císaře Josefa I. 

Ačkoliv z manželství Heřmana Karla s Annou Ester vzešlo deset potomků, pouze 
jediný ze synů se dožil dospělosti. Jmenoval se Karel Josef (1713–1755) a čtenáře 
nepřekvapí, že i on si zvolil vojenskou dráhu. Nezaznamenal již ale tak výrazné 
úspěchy jako předkové. Po jeho předčasném skonu zůstaly Zahořany ve správě 
matky Anny Ester, a to až do roku 1781, kdy je za 140 200 zlatých prodala dvorské 
komoře. Zemřela v Praze o tři roky později a byla pochována v kostele sv. Tomáše 
na Malé Straně. 

OD JOSEFINISMU DO 20. STOLETÍ
V roce 1807 zakoupil panství würzburský velkovévoda a rakouský arcivévoda 
Ferdinand a připojil Zahořanské panství k Ploskovicím a Svádovu, které získal již 
v roce 1805. Kontrakt za 250 000 zl. byl kupní smlouvou potvrzen až 13. června 
1809. Na základě smlouvy z 28. listopadu 1841 se majitelem panství Zahořany 
stal Leopold II., velkovévoda toskánský. Avšak po pěti letech bylo panství dne 
2. března 1846 z majetku toskánských Habsburků prodáno a koupil ho nejvyšší 
český purkrabí, hrabě Karel Chotek. Prodejní cena nyní činila 300 tisíc zlatých.31 
Ještě v závěru patrimoniální správy příslušelo ze 118 domů vsi Zahořany stále 
8 domů k panství Třeboutice. Jednalo se o domy č. p. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 
a 38, velké usedlosti a jejich rozrody na jihozápadním cípu návsi po obou stranách 
ulice vybíhající ke Křešicím. Tato část vsi vznikla patrně až při prolomení hřbetu 
mezi Křemínem a návrším s kostelem Nejsvětější Trojice cestou směřující do Kře-
šic. K roku 1848 měly Zahořany 118 domů s 650 obyvateli.32

V roce 1878 byla zaknihována změna majitele zahořanského velkostatku. Na zá-
kladě testamentu se po smrti Karla Chotka vlastníkem stal hrabě Anton Chotek33 
a roku 1884 přešlo vlastnické právo na Karla Maria Chotka.34 V roce 1891 se 
Zahořany uvádějí společně s panstvím Velké Březno (Allodial-Gut Grosspriessen 
mit Zahořan), které Chotkové získali v roce 1841, jako majetek hraběte Karla 
Maria Chotka, vnuka prvního majitele z rodu Chotků, pražského purkrabího Karla. 
V Zahořanech se v té době připomíná pronajímaný pivovar a cihelna vedená ve 
vlastní režii. Ředitelství velkostatků i lesní správa měly sídlo ve Velkém Březně, 
byť jeden správce sídlil na zámku v Zahořanech.35

V roce 1898 koupil zahořanský velkostatek za 500 tisíc zlatých inženýr Filip Dub.36 

Byl stavební podnikatel a majitel domu č. p. 585 na Královských Vinohradech 
a zřejmě pracoval i pro rodinu Chotků, od níž zahořanský velkostatek koupil.37 
Prodej Zahořan byl nejspíše vynucen špatnou finanční situací Karla Chotka.38 

Počátkem 20. století byl v Zahořanech uváděn propachtovaný hospodářský dvůr 
a cihelna vedená ve vlastní režii velkostatku. V Zahořanech sídlila správa velkostat-
ku a ves měla 112 domů s téměř 600 obyvateli. Byl zde kostel, fara a národní 
škola.39 Roku 1917 koupil zahořanský velkostatek za 600 000 zl. majitel lovosické 
továrny na kůže Pavel Müller.40 Müller ale statek zadlužil a banka stavebních 
živností v Lovosicích jej v roce 1925 prodala Josefu Hyrossovi (též Hyroš, Jiroš).41 
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Zahořany leží v úvalu mezi severozápadním svahem vrchu Křemín 
(243,3 m n. m.), východním svahem Holého vrchu (301,8 m n. m.) a jižním svahem 
Sedlecké plošiny. Mělkou pánev obsazenou středem obce vytváří soutok Lučního 
a Sedleckého potoka. Dlouhý tok Lučního potoka (Luhabach, Piskowitzerbach) 
přicházející ze severu odvodňuje četnými přítoky výše položený úval západně od 
Sedla (726,4 m n. m.), sbíhající mezi jižními dominantami východní části Českého 
středohoří: Litýšem, Soudným kamenem, Kalichem, Pannou a Trojhorou k jihu. 
Krátký Sedlecký potok pramenící pod Hořidly u Třeboutiček (371,5 m n. m.) me-
andruje Sedleckou plošinou se verně od Holého vrchu, aby v Zahořanech doplnil 
vody Lučního potoka, který se před Křemínem stáčí k západu a v Třebouticích ústí 
do Labe. Luční potok rozdělující zahradu zámeckého areálu byl v těchto místech 
zregulován a jeho tok napřímen otevřeným kanálem. Před východním průčelím 
zámecké budovy bylo koryto přepaženo jezem a část vody svedena do dnes zasy-
paného náhonu, který obíhal východní a jižní stranu čtyřkřídlé zámecké budovy 
a směřoval podél jižní strany hospodářského dvora do retenční nádrže u č. p. 12. 
Ta je dnes také zasypána. Regulované koryto potoka se nachází v blízkém sou-
sedství po jižní straně bývalého náhonu. Potok opět přirozeně meandruje až za 
bývalým soutokem na západním okraji intravilánu vesnice. 

Také na Sedleckém potoce je umístěna nevelká retenční nádrž, a to v extravilánu 
Zahořan, u východního okraje vsi. Potok procházející středem obce je od pozem-
ku u č. p. 42 zatrubněn a jeho tok sveden podél komunikace k mostku, kde ús   do 
Lučního potoka. Ze zatrubněné části Sedleckého potoka je vedena vpusť a níže též 
zaústěna výpust návesního rybníka, který v půlkruhu obklopuje usedlost č. p. 73 ve 
středu obce. 

Situace toků a vodních ploch dává tušit proměny jejich funkce i urbanismu vsi. 
Za  mco nádrž na Sedleckém potoce zachytává přívalové vody ze Sedlecké ploši-
ny a chrání usedlos   v jižní frontě severovýchodního okraje vsi, zasypaná nádrž na 

Patrový roubený dům s podstávkou 
a zapuštěnou pavláčkou z roku 1710, 
č. p. 40, foto: Roman Švec 2017.
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Zděný patrový empírový dům 
č. p. 81 z první tře  ny 19. stole  , 
foto: Roman Švec 2017.
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Luckém potoce zadržovala vodu, kterou přiváděl k mlýnu náhon od zámku. Na jez 
navazovalo napřímení vodního toku kanálem v zámeckém areálu, které bylo součás   
jeho zahradní úpravy. 

Otázky vzbuzuje umístění a tvar návesního rybníka. Jeho vybudování je patrně 
řešením odvodnění údolní nivy, které umožnilo rozvoj zástavby vsi v jejím součas-
ném centru. Rybník navazuje svým tvarem na průběh ulice, která obchází ze severu, 
z východu a z jihu domy č. p. 71, 72 a 73 a spoluvytváří tak v samém centru Zahořan 
téměř kruhově vydělený areál. 

Na složitý urbanis  cký vývoj Zahořan upozorňuje také katastr. Katastrální území má 
výraznou východo-západní orientaci a je rozděleno Luckým potokem na severní a již-
ní díl.1 Orientace každého z dílů je dána komunikacemi od brodu v Třebou  cích do 
Encovan, z nichž severní kopírovala hranu terasy a jižní sestupovala severním úpa  m 
Křemína na dno mělké pánve. Kolem těchto komunikací se rozvinula dvě jádra osíd-
lení, což byl i na jižním úpatí Českého středohoří běžný urbanis  cký model vesnic.2 

V severním dílu katastru lze zaznamenat tři sídelní jednotky. Podél cesty na hraně 
terasy vznikl dominikální dvůr s mlýnem a snad také s panským sídlem na západ-
ním okraji, dnes zastavěný domkářskou zástavbou. V jeho západním sousedství byl 
na východním konci terasy vystavěn zámek, v jádru renesanční, s rozsáhlou barok-
ní zahradní úpravou. Severně od dvora, v místě vytěženého hliníku cihelny, vznikla 
nejpozději na sklonku baroka chalupnická zástavba o osmi usedlostech.3 Písemné 
prameny dokládají parcelaci dvora k roku 1808. Podle stylu číslování čísly popisnými, 
které bylo provedeno v roce 1772, je patrné, že panský dvůr na západ od zámku 
v době číslování ještě rozparcelován nebyl, a v roce 1805 nedošlo v Zahořanech ani 
k přečíslování domů. Po domě č. p. 10, který stojí při západní straně cesty obcházející 
zámek ze západu, a po mlýnu č. p. 12 následují totiž na domech v areálu dvora čísla 
popisná 103–115, která jsou číslována v kruhu uvnitř dvora, a to od domu s č. p. 11 
u vjezdu na severní straně, k západu, jihu a východu. Jediná budova na parcelním 
čísle 36 byla dominikální a přináležela k zámku č. p. 1. Také cesty, rybník, potok 
a náhon byly dominikálním majetkem. 

Naopak domkářská zástavba v prostoru cihelny byla vystavěna ještě před číslová-
ním obytných domů, jak dosvědčuje souvislá řada jejich čísel od č. p. 2 na severním 
okraji po č. p. 9 na jižním okraji. Domky od č. p. 75 pak zahušťovaly na jižním okraji 
zástavbu. V jižním dílu katastrálního území lze rozlišit čtyři sídelní jednotky. Základ 
osídlení tvořilo šest usedlos   lemujících mezi rybníkem a Malým honem severní 
okraj cesty k Sedlci. Obytné domy usedlos   orientované š  tem ke komunikaci měly 
světnice otočené k jihovýchodu. K nim v kontrapozici přibyly usedlos   v méně vý-
hodné poloze nad Sedleckým potokem a spolu tak vytvořily základ ulice. K této 
rus  kální zástavbě lze na západním okraji předpokládat dominikální sídlo, dvůr či 
tvrz, ohraničené ze tří volných stran rybníkem. 

Navazující osídlení levobřeží Sedleckého potoka s rozptýlenou zástavbou vzniklo pa-
trně až po výstavbě raně barokního kostela v jeho jižním sousedství, jak naznačuje 
umístění fary. Poslední ohnisko osídlení tvoří skupina usedlos   lemující po obou stra-
nách cestu od návsi u rybníka k jihu, směrem ke Křešicím a Třebou  cím. Tyto usedlos-
  náležely až do konce patrimoniální správy k panství Třebou  ce. 

Patrový roubený dům s pavláčkou, 
č. p. 83, foto: Roman Švec 2017.
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Sušárna chmele v usedlos   č. p. 81, 
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Lze mít za to, že stávající podoba urbanismu Zahořan vznikla postupným propoje-
ním těchto sídelních jednotek a zahuštěním zástavby na křižovatce cest ve středu 
obce, kde se jižně od rybníka vytvořila nevelká náves. Z ní vycházela cesta k jihu do 
Křešic, k západu do Třebou  c a k severozápadu do Ploskovic. Další cesty směřovaly 
k východu do Encovan, k severovýchodu k Sedlci a podél zámku k severu do Vel-
kého Újezdu. Velkým Újezdem vedla z Litoměřic přes Trnovany a Liběšice do Úště-
ku dálková cesta zvaná v pramenech via foralis.4 V josefinské době byla trasa této 
komunikace přeložena severněji na nově vystavěnou silnici z Litoměřic do České Lípy. 
V té době měly Zahořany 89 čísel popisných, z nichž 9 náleželo k panství Třeboutice.5 

Ve 30. letech 19. stole   měly Zahořany již 117 domů a 531 obyvatel, z toho 8 domů 
s 36 obyvateli patřilo k Třebou  cím.6 Naopak 8 domů z Třebou  c se 30 obyvateli 
patřilo k Zahořanům. Během 19. stole   zaznamenala obec jen nevelký růst, v roce 
1926 žilo v Zahořanech 573 obyvatel.7 

Již na konci 18. stole   byly v Zahořanech připomínáni četní řemeslníci: sládci, hos-
 nš  , mlynář, bednáři, provazníci, kováři, zedníci, vinopalníci, krejčí, ševci, pekaři 

a řezníci. V roce 1833 jsou v Zahořanech uváděny mezi způsoby obživy obyvatel také 
průmyslové živnos  , předení a nádenické práce. Ve vsi byl jeden ranhojič, jedna po-
rodní bába, dále palírna vinného lihu, 2 hospody a 2 mlýny.8 V té době bylo u vsi 
30 jiter dominikálních vinic a 11 jiter rus  kálních vinic. Vrchnostenský dvůr byl roz-
dělen v dědičném nájmu a částečně propachtován.9 Pod kostelem, který byl dle 
la  nského nápisu v presbytáři vystavěn roku 1653, byla škola. Nad kostelem a školou 
vykonával patronátní právo majitel velkostatku.10

První škola ale byla zřízena patrně na zámku, neboť až do zřízení fary byli faráři uby-
továni také na zámku. Podle místní tradice byla první škola zřízena v č. p. 11 v pan-
ském dvoře.11 V domě svobodného sedláka byla na přelomu 17. a 18. stol. zřízena 
fara i škola. Prvním učitelem byl Jan Michael Goltz (Gol  tz). Dostával 30 zl. pro sebe 
a 13 zl. pro chrámové hudebníky, palivo, pivo a ječmen. Dostával štolu za hraní při 
církevních příležitostech v Zahořanech a v Křešicích. Zemřel v roce 1665. Po něm byl 
do roku 1670 učitelem Elias Gerschl (Garschl) z Duchcova. Učitel Andreas Müller, kte-
rý zemřel 8. 1. 1672, je v matrice nazýván učenec a umělec. Chris  an Schindler byl 
učitelem do roku 1678 a Jan Václav Weber asi do roku 1685. Chris  an Pinckert po-
cházel z Děčína a vykonával v Zahořanech učitelské povolání do roku 1693. Po něm 
byl učitelem Matheus Maxim Watzke, který v roce 1697 odešel na učitelské místo do 
Hrušovan. To mělo dobrou příčinu, neboť za Keisersteina byl patronátní fundační de-
putát kantora, stejně jako faráře, o polovinu zmenšen. Také za hraběte Klebersberga 
přišel na platech učitel o ½ vědra piva a farář o ½ vědra vína. Po něm nastoupil do 
učitelského povolání Jiří Anton, který ho vykonával v Zahořanech 48 let do roku 1745. 
Byl bratrem tehdejšího sládka panského pivovaru. Ogilvyové příjmy učitelů zvyšovali 
a pojišťovali je zápisy v deskách zemských. Učitel měl také příjmy z mešních nadací, 
které vznikaly při farním kostele po roce 1713. Dne 30. 7. 1739 v půl čtvrté odpoledne 
vypukl u Zenkova v č. p. 52 požár, při kterém shořela fara, dům učitele, kde byla též 
škola, a 9 dalších obytných domů. Průběh požáru vylíčil právě tehdejší učitel Jiří Anton: 
Farář si popálil ruce, kantor však utrpěl hrozné popáleniny na celém obličeji, rukou, 
uších a prsou, aby se zachránil, musel ze školy vyběhnou   přes celý dvůr k vratům 
a asi 40 kroků běže   skrz plameny. Požár vznikl z nedbalos  : Při příjezdu paní generá-
lové Braunové (Browne) byly na zkoušku bez vědomí panstva vypuštěny 3 rakety. Tře   
raketa byla prudkým větrem zahnána do vsi, kde spadla na jednu doškovou střechu, 
kde právě nikdo nebyl doma.12 Od té doby až do výstavby nové fary13 v roce 1755 

Plán parcelace hospodářského dvora 
Zahořany z let 1808–1809, SOA Litomě- 
řice, pobočka Děčín, Vs Ploskovice, 
karton č. 337, inv. č. 665, 
sign. Dom. III.22.
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Výřez mapy indikační skici z roku 1843 
s pě  násobně zvětšeným výřezem 
intravilánu, NA, IS SK, sign. Li 684.
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bydlel farář opět na zámku, učitel pak byl ubytováván po soukromých bytech 
a vyučování probíhalo v panských nebo jiných domech.14 V letech 1745–1783 byl 
učitelem Anton Michael Tornaus, který pocházel z Býčkovic a žil v domě č. p. 71. 
V tomto domě byla také nakonec zřízena škola, když před  m se učilo v poustce 
č. p. 99.15 Bratrstvo ustavené při farním kostele v roce 1756 pla  lo učiteli za hu-
dební produkci při pobožnostech bratrstva. Dekretem z 16. 10. 1783 byly za účelem 
zvýšení příjmů spojeny funkce kantora a kostelníka. V tomto roce se stal učitelem 
Jan Christoph Seemann, který žil a vyučoval v panském domě č. p. 36, a to až do 
roku 1793, kdy byla vystavěna školní budova č. p. 30. V roce 1785 byla k Zahořa-
nům přifařena a přiškolena obec Sedlec a tamní škola v č. p. 24, patrně pokoutní, 
kde vyučoval Fran  šek Köhler z Horního Litvínova, byla zrušena. Přechodně učil 
v Zahořanech také Josef Heide z Býčkovic, který byl pak z trestu přeložen do Mladé.

Od roku 1823 do roku 1859 byl učitelem v Zahořanech Josef Pessel z Radovesic 
u Bíliny. V této době dostával učitel deputát: žito, pšenici, ječmen, hrách, čočku, 
máslo, sůl, dříví, chrastí a pivo. V roce 1852 byly tyto deputátní povinnosti vykou-
peny a v roce 1868 bylo zrušeno i patronátní právo bývalé vrchnosti nad školou. 
Učitel Weber je v matričním zápisu z roku 1861 nazýván „počestným pánem 
a umělcem“. Od roku 1888 byl pak učitelem Václav Leinweber, který žil v č. p. 4. 
V roce 1875 se škola stala školou dvoutřídní a budova byla zvýšena o patro. 
V době přestavby školní budovy se vyučovalo v hostinci Josefa Hocka č. p. 73. 

Dalším významným objektem, jehož historie ovlivnila urbanismus Zahořan, byl obil-
ní mlýn. Ten byl umístěn v areálu panského dvora a od roku 1772 nesl č. p. 12.16 

7 8

9



53

Ve výčtu majetku panství je mlýn uváděn poprvé k roku 1574. Prvním známým 
mlynářem byl Daniel Stolc, připomínaný v roce 1677.17 Český překlad latinského 
popisu z té doby upozorňuje, že mlýn měl dva vchody, pět sloupů a vedle byl ře-
zací mlýn.18 Po smrti první ženy Marie se mlynář Stolc oženil podruhé v roce 1676 
s Dorotou Wunderinovou. V té době mu bylo 78 let. Zemřel pak v roce 1677 a rok 
na to se vdova provdala za Jana Rosenkrance, který vykonával mlynářské řemeslo 
do roku 1705. Dorota zemřela v roce 1709 a mlýn převzal nejmladší z jejich dětí, 
syn Jan Jiří, ovšem až po nabytí plnoletosti v roce 1713.19 Zápis upozorňuje, že 
mlýn, který měl 2 krupníky a 2 sloupy, postavila a dala do provozu vrchnost. 
Mlynář platil nájem 100 zl., takže mu ročně zbývalo 20 zl., měl však vlastní zahra-
du a chmelnici. Během let Rosenkranc mlýn od vrchnosti odkoupil. Po smrti své 
ženy Apolonie v roce 1740 prodal mlýn Josefu Melzerovi a odstěhoval se do Lito-
měřic.20 Melzer se po smrti své ženy Kateřiny v roce 1771 oženil z Terezií Ulricho-
vou ze Sedlce, ale rok na to ve věku 62 let zemřel. Živnost převzal v roce 1782 Jan 
Melcer, který pocházel z Horních Chobolic a vedl mlýn až do své smrti roku 1802. 
Po něm se stal mlynářem jeho syn Vincenc Melzer. Po Melzerově brzké smrti pře-
dala jeho žena Eliška, rozená Weisová, živnost poručníkovi nezletilých dětí Josefu 
Kolmannovi. V roce 1811 převzal mlýn syn zemřelého Vincence Melzera Anton 
Melzer, který ho vlastnil do roku 1844.21 Po něm zdědil mlýn jeho nejstarší syn 
František, který byl mlynářem až do roku 1885. Po jeho smrti připadl mlýn dru-
hému ze synů, Antonínu Melcerovi, který se dožil požehnaného věku 90 let. Mlýn 
pak byl několik let propachtován, nejprve na něm hospodařil Franz Romáček, po 
něm Karel Müller, pak Bucman a nakonec Fremek.22 V roce 1889 odkoupil mlýn 
majitel velkostatku hrabě Karel Maria Chotek. S prodejem velkostatku v roce 
1898 přešlo pak vlastnictví mlýna na stavebního podnikatele Filipa Duba. Ten 
mlýn prodal obratem Adolfu Jelínkovi a po jeho smrti v roce 1900 ho převzal 
Karel Jelínek, který provozoval mlynářské řemeslo v době první republiky. V té 
době proběhla poslední renovace jak budovy mlýna, tak mlýnského složení. 
V roce 1930 bylo na mlýně evidováno 1 kolo na vrchní vodu ve spádu 4,3 m 
s výkonem vodního motoru 3,64 HP.23 

Z tohoto procesu urbanistického vývoje se v Zahořanech dochovaly čtyři výrazné 
vrstvy typových venkovských staveb. Nejstarší barokní vrstvu tvoří zděné, původ-
ně dominikální stavby panského dvora a fary. Pouze výjimečně se ve vsi zachovaly 
rustikální patrové roubené domy s podstávkou a zapuštěnou pavláčkou z počát-
ku 18. století, výraznou historickou stavební vrstvu však tvoří roubené a hráz-
děné domy s podstávkou a vyloženou pavlačí z konce 18. a počátku 19. století. 
Další urbanistická vrstva je zastoupena zděnými patrovými empírovými domy ze 
30.–50. let 19. století a nejmladší hodnotnou stavební vrstvu tvoří domy období 
historizujících slohů konce 19. a počátku 20. století, často se sušícím chmelovým 
podstřeším či doprovázené hospodářskou stavbou, určenou k sušení a skladování 
chmele. Z nich jsou chráněny dle Zákona o státní památkové péči čtyři domy:24 

č. p. 40 (ÚSKP 43718/5-4737), č. p. 42 (ÚSKP 43005/5-4736), č. p. 72 (ÚSKP 
43315/5-2463), č. p. 77 (ÚSKP 53950/5-2466).25 Zámek č. p. 1 je chráněn pod 
číslem ÚSKP 42886/5-2459 a areál kostela Nejsvětější Trojice pod číslem ÚSKP 
42561/5-2465. Z drobných památek jsou chráněny sochy sv. Donáta (ÚSKP: 
43388/5-2460) a sv. Jana Nepomuckého (ÚSKP: 42881/5-2461), na autentických 
místech pak výklenková kaplička na návsi (ÚSKP: 42488/5-2467), boží muka pod 
kostelem (ÚSKP: 43556/5-2464) a při cestě na Sedlec (ÚSKP: 42569/5-2462).

Výřez mapy prvního vojenského 
mapování z roku 1782, mapový list č. 40, 
převzato z: Laboratoř geoinforma  ky 
Univerzita J.E. Purkyně, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, originál uložen v: 
Österreichisches Staatsarchiv/Kriegs-
archiv Wien.

7

Zahořany, historická pohlednice 
z roku 1902, soukromá sbírka, 
sine pag., autor: Anon., sine loco. 

8

Zahořany, historická pohlednice z roku 
1930, soukromá sbírka Zdeňka Fořta, 
sine pag., autor: Anon., sine loco.

9
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Kopec Křemín se vypíná na levém břehu řeky Labe mezi vesnicemi 
Křešice, Třeboutice a Zahořany a svojí výškou 244 m. n. m tvoří jednu z domi-
nant okolí Litoměřic. Díky své poloze v jižním předhůří Českého středohoří se 
jedná o místo s dobrým rozhledem jak na komunikaci Litoměřice – Česká Lípa 
a řeku Labe s paralelně jdoucí komunikací Litoměřice – Mělník, tak na krajinu 
rozpínající se od Litoměřic k Roudnici nad Labem a směrem k Lounům. Jelikož 
se Křemín nachází necelé tři kilometry vzdušnou čarou od fortu Malá pevnost, 
který byl součástí pevnosti Terezín,1 byl z kopce krásně vidět vnitřní prostor celé 
pevnosti. Stejně tak se z kopce dal kontrolovat provoz na Labi a na silnici Mělník – 
Litoměřice. Tím se z Křemínu stával strategicky důležitý bod pro obranu zdejšího 
prostoru. V případě obsazení kopce nepřítelem by odtud mohly být blokovány 
komunikace v okolí a dobře pozorován vnitřní prostor pevnosti. Naopak obránci 
pevnosti Terezín by z tohoto kopce dokázali blokovat pohyb nepřítele a pozorovat 
jeho aktivity v okolí. Proto nepřekvapí, že zde existovalo opevnění již v poslední 
čtvrtině 18. století v době tzv. bramborové války.2, 3, 4 To znamená, že zde vyrost-
la pevnůstka ještě před stavbou samotné bastionové pevnosti Terezín, a to více 
než šedesát let před výstavbou nového předmostí pevnosti Terezín.5 Dle všech 
dostupných informací zdejší opevnění sloužilo až do roku 1866, kdy ho nahradil 
fort Křemín.6

Opevnění z dob bramborové války leželo v přibližném středu vrcholu kopce, mělo 
obdélný tvar s bastiony v každém rohu, které byly navzájem propojeny kurtinou. 
Valy byly zemního provedení. Uprostřed měla stát cihelná nebo kamenná budova 
sloužící pro ubytování posádky pevnosti.7 Přístup umožňovala cesta vedoucí od 
Zahořan.8 Jednalo se tedy o relativně jednoduchou pevnůstku. Pro umístění na 
kopci Křemín, který je sám o sobě velmi náročný pro výstup, bylo ovšem zdejší 
opevnění dostatečné. Dalo by se očekávat, že v době plánování výstavby nového 
předmostí pevnosti Terezín, které bylo vybudováno v roce 1850 na pravém bře-
hu Labe,9 bude snaha postavit nové a silné opevnění i na Křemínu, ale opak je 

Za  m jediný známý historický snímek 
kopce Křemín se stejnojmenným fortem 
(a). Na fotografi i lze rozeznat hlavní 
val fortu na ještě nezarostlém kopci, 
soukromá sbírka Ivana Fuksy.

1

Podoba pevnos   Terezín po provedení 
armování v předvečer prusko-rakouské 
války roku 1866. V té době se pevnost 
skládala mimo bas  onového jádra (a) 
ze starého předmos   (b), nového 
předmos   (c) a bohušovického 
předsunutého opevnění (d). Fort Křemín 
je zvýrazněn kroužkem, mapový podklad: 
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, 
M_33_53_A_d.

2

TAJEMNÝ KOPEC 
KREMÍN A JEHO 
OPEVNENÍ
Ivan Fuksa  
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pravdou. Ke změně došlo až při armování pevnosti v předvečer prusko-rakouské 
války v roce 1866, kdy byl stávající objekt odstraněn a postaven nový pevnostní 
objekt, fort Křemín, největší fort celého nového předmostí pevnosti Terezín.10 
Jednalo se o dělostřelecký jednovalový polopermanentní fort. Objekt měl ledvi-
nový tvar. Ležel na západní straně kopce Křemín a zabíral jeho přibližnou třetinu. 
Vstup do fortu se nacházel na západní straně. Objekt byl na západní a východní 
straně obehnán suchým příkopem, na severní a jižní straně nebylo třeba příkop 
budovat, klesal zde totiž příkrý sráz, který tvořil dostatečnou překážku postupu. 
Východní příkop měl částečně zděnou eskarpu a kontraeskarpu. Za ním se zve-
dal hlavní zemní val. Na valu se nacházela postavení pro dělostřelecké zbraně 
a pro střelce z ručních zbraní, která byla umístěna na banketu za předprsní. Mezi 
jednotlivými postaveními pro děla byly budovány traverzy, které byly jak plné, 
tak duté. Celkem jich bylo jedenáct. 

Za hlavním valem se nacházelo několik prostorů zahloubených pod úroveň teré-
nu, které sloužily jako muniční sklady nebo jako úkryty. Fort byl v jedné třetině 
délky přehrazen zemním valem, orientovaným v příčné ose sever-západ, v němž 
byl prostup a několik krytých skladovacích prostor. Důvodem výstavby valu bylo 
zvýšení obrany fortu v případě proniknutí nepřítele do jeho vnitřního prostoru. 
Ve své podstatě se tedy jedná o retranchement. V jižnější části fortu byl postaven 
dřevozemní blockhaus, který byl ze dvou stran obklopen zemním valem. Objekt 
měl vybudovanou vlastní zděnou studnu, která se nacházela na západní straně 
fortu. Dále zde byla zděná odpadní stoka, která vedla od latrín a končila před 
západní stranou fortu. Na jihozápadní straně fortu, směrem k pevnosti Tere-
zín, byla postavena zemní podesta pro světelnou signalizaci. V příkopu se tyčila 
palisáda. V prostoru fortu byla dále vybudována krytá kuchyně. 

Úkolem fortu Křemín bylo uzavírat palbou prostor předpokládaného nástupu 
nepřítele v okolí kopce v severním, severozápadním a severovýchodním směru, 
dále uzavírat palbou komunikaci Mělník – Litoměřice a palbou přehrazovat koryto 
řeky Labe. Fort měl ovšem především chránit dominantní kótu 244 Křemín, která 
mohla sloužit jako pozorovatelna obránců pevnosti. Pro plnění těchto úkolů byl 
během prusko-rakouské války vystrojen šesti kanony ráže 24 liber, dvěma houfni-
cemi ráže 7 liber, 20 hmoždíři ráže 10 liber a šesti hmoždíři ráže 30 liber. Celkově 
zde tedy bylo umístěno 36 hlavní.11 Pro spojení s jádrem pevnosti Terezín byl 
v prostorách fortu Křemín vystaven optický telegraf a také elektrický drátový te-
legraf.12 Díky perfektnímu výhledu z tohoto kopce se lze domnívat, že fort Křemín 
mohl sloužit jako hlavní pozorovatelna pevnosti Terezín.

Začátek prací na fortu Křemín v roce 1866 byl stanoven na 20. května, kdy se za-
čala budovat komunikace k budoucímu fortu.13 Stavba zdejšího opevnění spadala 
pod velení nadporučíka ženistů Schmidta.14 Po skončení prusko-rakouské války 
v roce 1866 byl fort armádou opuštěn, ale nedošlo k jeho destrukci, proto se 
zachoval až do dnešních dnů. Fort Křemín je dnes nejzachovalejší objekt nejen ce-
lého nového předmostí, ale i celé výstavby 19. století v okolí Terezína. Objekt se 
dochoval prakticky v původním stavu, došlo pouze k sesednutí zeminy, která tvoří 
konstrukci fortu. Fort má velmi dobře zachovalé všechny valy i příkopy. Ve vý-
chodním příkopu mezi fortem a uměle vyrovnaným terénem se dochovaly relikty 
kamenného zdiva, kterým byla vyskládána kontraeskarpa. V prostoru fortu jsou 
také patrná místa, kde stály dřevozemní objekty. Je zde zachován i vnitřní val. 

Plán nového předmos   po armování 
pevnos   v předvečer prusko-rakouské 
války 1866. Fort Křemín je zvýrazněn 
kroužkem, převzato z: Vojenský historický 
archiv Praha, Sbírka plánů pevnos   
Terezín, III 3/4, Přehledný plán předmos   
na pravém břehu Labe.

3

Fort Křemín nového předmos   byl 
postaven během armování pevnos   
v předvečer prusko-rakouské války 1866 
na stejnojmenném kopci, který je 
přírodní dominantou okolí a z kterého 
je dobrý výhled jak do jádra pevnos  , 
tak i do širokého okolí. Fort svojí palbou 
mohl dále blokovat pohyb na Labi i na 
silnici Litoměřice – Mělník. Vznikl na 
místě staršího opevnění z 18. stole  . 
Díky dobrému výhledu sem byl během 
armování pevnos   zaveden telegrafní 
kabel a vybudován op  cký telegraf. 
Vojenský historický archiv Praha, Sbírka 
plánů pevnos   Terezín, III. 3/14-23 
Nákres čás   pevnos   za účelem zlepšení 
její obranyschopnos   vzhledem 
k válečné situaci v r. 1866.

4
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Na valech jsou dobře zachovalá postavení pro děla, stejně jako traverzy. V mís-
tech, kde stály duté traverzy, jsou patrné propadliny po destruovaných vnitřních 
konstrukcích. Také nájezdy pro děla jsou v některých místech zachované. Vlastní 
prostor fortu je pouze zarostlý náletovými křovinami, stejně jako dobře patrná 
plošina se záměrně zplanýrovaným terénem před fortem. Zachovala se též pů-
vodní přístupová komunikace k fortu. Jediný výrazný negativní zásah do fortifi-
kační struktury přinesla zahrádkářská kolonie na západním úpatí valu, která při-
spěla k částečné destrukci jeho paty. Původní studna fortu slouží dnes jako zdroj 
vody právě po zahrádkářskou kolonii.  

1  Pevnost byla založena roku 1780, v roce 1790 byla schopna obrany. Účelem pevnosti bylo chránit 
přístupovou cestu ze Saska podél Labe do nitra Čech. Pevnost fungovala až do roku 1888, kdy byl 
zrušen status pevnosti. Za dobu fungování byla modernizovaná v letech 1809, 1850 a 1866. Více 
o pevnosti Terezín: Andrej ROMAŇÁK, Pevnost Terezín, Ústí nad Labem 1972. 

2  Válka o bavorské dědictví (1778–1779) s lidovým názvem bramborová válka byla v řadě čtvrtá 
dědičná válka mezi Pruskem a Rakouskou monarchií. Válka byla vedena o dědictví bavorské, konflikt 
skončil nerozhodně. Konflikt se odehrával zejména na území severních a severovýchodních Čech. Bě-
hem války neproběhly žádné rozsáhlé či generální bitvy, samotné vojenské operace se omezily na 
několik měsíců pozičních bojů. Během této války vyrostlo podél hranic několik linií polního opevnění, 
do jedné z nich patří i opevnění na Křemínu.

3  Kriegsarchiv Wien, GPA Inland C IV, Theresienstadt, a-15, Festung Theresienstadt in Jahre 1866.

4  I. vojenské mapování – Čechy, mapový list č. 40, textová část.

5  V důsledku zvětšování dostřelu dělostřelectva se bastionová pevnost Terezín ocitla zranitelná 
z kopců, které se zvedají od řeky na pravém břehu Labe. Proto zde v roce 1809 v prostoru dnešních 
Litoměřic vyrostlo tzv. staré předmostí, neboli „Labské“. Jednalo se o bastionové opevnění. Předmostí 
plnilo svůj úkol až do 50. let 19. století, kdy opět začalo díky rychlému vývoji dělostřelectva zastarávat. 
Proto došlo v roce 1850 k výstavbě nového předmostí, které se rozkládalo v prostoru mezi Křešicemi, 
Trnovany a Litoměřickým Předměstím a zdejší opevnění bylo tvořeno forty a bateriemi. V předvečer 
prusko-rakouské války v roce 1866 prošla celá pevnost Terezín přípravou na nadcházející válku, proto 
byla posílena i obrana nového předmostí, v jejímž rámci došlo k modernizaci fortů, a to především 
postavením krytých skladovacích prostor pro munici (dutých traverz) a k výstavbě chráněných objektů 
pro osádku (tzv. blockhausů), které byly uzpůsobené i pro obranu. Více o opevnění 19. století a pev-
nosti Terezín: Ivan FUKSA, Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti, Praha 2016.

6  Kriegsarchiv Wien, GPA Inland C IV, Theresienstadt, a-15, Festung Theresienstadt in Jahre 1866.

7  I. vojenské mapování – Čechy, mapový list č. 40 textová část.

8  Tamtéž.

9  Důvod výstavby nového předmostí v roce 1850 lze hledat v tom, že v roce 1849 dokázalo Ra-
kousko potlačit povstání v Uhrách i v Polsku. Pozornost se poté obrátila na německé oblasti, kde byl 
během revolučních let 1848 a 1849 výrazně omezen rakouský vliv. Monarchie zde při znovuzískávání 
svého dřívějšího postavení narážela na pruský odpor. Situace byla vyhrocená do té míry, že hrozilo vy-
puknutí válečného konfliktu mezi Rakouskem a Pruskem. V případném konfliktu měla pevnost Terezín 
jako zásobovací centrum rakouské armády sehrát klíčovou roli. Válečnému střetu nakonec zabránilo 
podepsání Olomoucké punktace v listopadu roku 1850.

10  Vojenský historický archiv Praha, Sbírka plánů pevnosti Terezín, I. N/b 12 Předmostí na pravém 
břehu Labe – část VII na Křemíně.

11  Kriegsarchiv Wien, GPA Inland C IV, Theresienstadt, haupt-tabell Artillerie in Festung Theresien-
stadt 1866, nesignováno.

12  Kriegsarchiv Wien, GPA Inland C IV, Theresienstadt, vr15, K. K. Direktion zu Theresienstadt 
30. März 1867.

13  Kriegsarchiv Wien, GPA Inland C IV, Theresienstadt, K. K. Direktion zu Theresienstadt Lagebuch 
von Jahre 1866.

14  Kriegsarchiv Wien, GPA Inland C IV, Theresienstadt, vr15, K. K. Direktion zu Theresienstadt 
30. März 1867.

Pohled z prostoru levého břehu Labe, 
nedaleko Počapel na kopec Křemín se 
stejnojmenným fortem, soukromá 
sbírka Ivana Fuksy.

5

Plán fortu Křemín nového předmos   
z roku 2016 ukazuje, že fort se do dnešní 
doby zachoval ve velice dobrém stavu, 
autor: Ivan Fuksa 2015.

6

Současný pohled na hlavní příkop fortu 
Křemín. I když byl příkop vyhlouben před 
150 lety, je do dnešních dnů dobře 
zachován a zčás   se dochovalo i armová-
ní. Vlevo je patrný hlavní val fortu, 
foto: Ivan Fuksa 2013.

7

Stavební plán armování fortu Křemín 
nového předmos  . Plán zachycuje vysta-
věné vnitřní konstrukce fortu. Legenda: 
studna na vodu (a), podoba op  cké sig-
nalizace (b), latríny (c), výstavby dutých 
traverz (d), výstavba podzemních úkrytů 
jak pro obránce, tak pro munici (e), plán 
dřevozemního blockhausu (f), kuchyně 
(g), převzato z: Vojenský historický archiv 
Praha, Sbírka plánů pevnos   Terezín, 
I. N/b 12 Předmos   na pravém břehu 
Labe – část VII na Křemíně.

8



62

1

3

2

4



63

PLOŠNÝ 
PRUZKUM
KONOJED

Plošný průzkum v lokalitách Konojedy a Zahořany byl proveden jakožto základní 
metoda rekognoskace terénu před zahájením konkrétních výzkumů. Jeho výsled-
ky slouží jako podklad pro studium urbanistického vývoje sídel a jejich vztahu 
k okolí a tvorbě kulturní krajiny. Významný přínos má také pro poznání vývoje sys-
tému dálkových a místních komunikací, v zásadní vazbě cest a sídel. Plošný prů-
zkum proběhl v několika po sobě následujících etapách, během nichž se upřes-
ňovaly otázky řešené výzkumem, rozšiřoval se územní rozsah průzkumu a také 
podrobnost zkoumání objektů. Interpretace je v případě obou lokalit postavena 
na komparaci dochovaných terénních situací a vyhodnocení informací naleze-
ných v archivních pramenech.

DROBNÉ PAMÁTKY 
Boží muka při cestě do Úštěka

Boží muka umístěná na jihu intravilánu dnešní obce u ohradní zdi zámeckého 
areálu jsou pohledově orientována směrem k severozápadu. Vytesána jsou ze 
středně zrnného pískovce, podložení fundamentu je z tmavé vyvřeliny. Skládají 
se z podstavce položeného na fundamentu čtvercového obrysu. Horní hrana se 
směrem k dříku zužuje profilací. Z podstavce vyrůstá dřík čtvercového obrysu. 
Jeho pohledová plocha je opatřena vystupujícím zrcadlem s projmutými rohy. 
Je ukončený kaplicí s přesahující římsou podloženou plastickým zubořezem. 
Vrcholí trojúhelným frontonem, v němž je vytesán symbol Božího oka vyzařující-
ho paprsky. Stojí na rozcestí komunikací větvícím komunikaci do Úštěka a dnes již 
zaniklou trasu, vedoucí jižně okolo areálu zámecké zahrady do Blíževedel. 

 Boží muka při jihovýchodní zdi zámeckého parku
Fragmenty božích muk nalezené jihovýchodně od ohradní zdi areálu. Materiálem 
je středně zrnný pískovec. Dle dochovaných fragmentů se jedná o podobný vzor 
jako v případě božích muk umístěných na křižovatce cesty z Konojed do Bílého 
Kostelce. Na vrcholové římse je patrný masivní zubořezový vlys, pod kterým je 

Boží muka při cestě do Úštěka, pohled 
od jihozápadu, foto: Roman Švec 2017.

1

Boží muka při cestě do Bílého 
Kostelce, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.

2

Boží muka při jihovýchodní zdi 
zámeckého parku, pohled od jihu, 
foto: Roman Švec 2017.

3

Socha sv. Víta, pohled od severovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.

4

Kamil  Podroužek –  Anna L išková –  Roman Švec 
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v nízkém reliéfu vyvedena páska ze stylizovaných vinných listů. Je pravděpodob-
né, že síť těchto božích muk vznikla patrně v jednom autorském okruhu nebo na 
základě společného inspiračního zdroje. Na současném místě se ocitla pravdě-
podobně v důsledku zániku cesty a jejího následného zaorání při scelování lánů 
v rámci kolektivizace probíhající v druhé polovině 20. století. 

Boží muka při cestě do Bílého Kostelce
Boží muka jsou situována na severozápadě intravilánu obce u křížení cest z Ko-
nojed do Bílého Kostelce. Jsou pohledově orientována směrem k jihovýchodu, 
tedy od obce. Sestávají z kubického podstavce, zhotoveného ze středně zrnného 
pískovce, a litinového kříže. Sokl je postaven na fundamentu obdélného obrysu. 
Směrem ke dříku sokl ustupuje profilací. Z něj vyrůstá dřík obdélného obrysu 
zdobený na pohledové ploše vpadlým obdélným zrcadlem. Dřík je ukončen bo-
hatě profilovanou korunní římsou. Na vrcholu je položen nástavec tvořený kvá-
drem, který má po všech čtyřech stranách zrcadlo ve tvaru horního půlkruhu. 
V čelním a postranních zrcadlech je v mělkém reliéfu vyveden symbol Božího oka 
vyzařujícího paprsky, plocha v zadní části je hladká. Mezi těmito půlkruhy jsou 
v rozích vsazeny akroteriony. V nástavci je ukotven litinový, bohatě vykrajovaný 
kříž s Ukřižovaným Kristem. Ramena kříže zdobí stylizované lilie, v místě křížení 
vyzařují paprsky. V horní části je páska nesoucí nápis INRI. Na stejném místě je 
v soupisu drobných památek z roku 1835 jmenován dřevěný kříž.1

Soubor soch v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nachází se v jihovýchodní části intravilánu obce, na ploše severně od kostela. 
Jedná se o osm pískovcových soch pozdně barokního tvarosloví. Jejich původní 
umístění není v současné době zřejmé. Je možné, že se jedná o přenesenou figu-
rální výzdobu průčelí kostela, případně kamenného zábradlí poprsnice před jeho 
vstupem. Na současném místě je soubor zaznamenán v popisu inventáře kostela 
z roku 1835.

Socha sv. Dominika / Vincence Ferrerského
Památka je orientována pohledově k východu, směrem k zámku. Sestává ze zdě-
ného podstavce a sochy ze středně zrnného pískovce. Dřík podstavce je čtvercové-
ho obrysu, ve spodní části je opatřen vysokým soklem. Plochy dříku jsou zdobeny 
zrcadlem s projmutými rohy, vytaženým do omítky. Dřík soklu je vyzděn z dutých 
cihel s drážkami a vrcholí bohatě odstupněnou římsovou hlavicí. Ta je na vrcholu 
kryta pálenými taškami bobrovkami. Postava světce stojí v téměř neznatelném, 

spíše strnulém kontrapostu na jednoduchém hranolovém mezistupni. Jeho levá 
paže je zdvižena na úroveň ramen, její ruka téměř chybí. Původně patrně držela 
lilii, která jakožto symbol čistoty patřila k jeho atributům. Pravá paže směřuje 
dolů, do výše pasu. Její ruka je také značně poškozena. Zjevně však svírala knihu 
evangelia, druhý nejčastější atribut, s nímž bývá světec zobrazován a který pou-
kazuje na jeho kazatelskou činnost. Postava je oděna v řádové roucho – tuniku 
a škapulíř s kapucí. Jeho tvář je bezvousá, vyjadřuje klid. Vlasy jsou upravené po 
řeholním způsobu do tonzury. Socha je na témže místě zaznamenána roku 1835 
a 1884. Patrně tvořila spolu s dalšími sochami výzdobu u vstupu do kostela.2

Socha sv. Víta 
Je situována v souboru soch rozmístěných v jihovýchodní části intravilánu obce, 
na ploše severně od kostela. Socha je orientována pohledově k jihovýchodu, 

Soubor soch v areálu kostela Nanebevze   
Panny Marie, pohled od jihozápadu, 
foto: Vít Liška 2017.

5

Socha sv. Dominika / Vincence 
Ferrerského, pohled od severovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.

6

Socha sv. Václava, pohled od severo-
východu, foto: Roman Švec 2017.

7
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směrem k cestě od zámku. Sestává ze zděného podstavce a sochy ze středně zrn-
ného pískovce. Dřík podstavce je čtvercového obrysu. Ve spodní čás   je opatřen 
vysokým soklem. Plochy dříku jsou zdobeny zrcadlem s projmutými rohy vytaže-
ným do omítky. Dřík soklu je vyzděn z dutých cihel s drážkami a vrcholí bohatě 
odstupněnou římsovou hlavicí. Ta je na vrcholu kryta pálenými taškami bobrov-
kami. Svatý Vít je zobrazen v mírném kontrapostu, stojící na nízkém kvádrovém 
stupni. Pravá paže je zdvižena do výše pasu a drží atribut, knihu, na které stojí ko-
hout. Druhá paže je svěšena podél těla a třímá nezřetelný předmět. Je možné, že 
jde o fragment palmové ratoles  , patřící k atributům mučedníka. Světec je oděn 
v bohatě zdobené suknici a tunice překryté nařaseným dlouhým pláštěm. Obut je 
v páskových sandálech s vázáním na lýtku. Jeho tvář je mladá, bezvousá. Hlavu má 
natočenou k pravému rameni, na hlavě má knížecí čapku, vlasy jsou delší a splývají 
na ramena. Socha je v místě popsána již roku 1884, patrně patřila spolu se svatým 
Václavem k souboru zemských patronů situovanému u vstupu do kostela. 

Socha sv. Václava
Je prezentována v souboru soch rozmístěných v jihovýchodní části intravilánu 
obce, na ploše severně od kostela. Pohledově je orientována k severovýchodu, 
ke vstupu do zámku. Památka se skládá ze zděného podstavce a sochy ze střed-
ně zrnného pískovce. Dřík podstavce je čtvercového obrysu. Ve spodní části je 
opatřen vysokým soklem. Plochy dříku jsou zdobeny zrcadlem s projmutými rohy 

vytaženým do omítky. Dřík soklu je vyzděn z dutých cihel s drážkami a vrcholí 
bohatě odstupněnou římsovou hlavicí. Ta je na vrcholu kryta pálenými taškami 
bobrovkami. Svatý Václav je zobrazen v dynamickém kontrapostu, stojící na níz-
kém kvádrovém stupni. Pravou ruku má zdviženou nad ramena a svíral v ní kopí, 
o které se mírně opíral. Samotné kopí se nedochovalo. Levou rukou přidržuje po-
dlouhlý rokajový štít opřený o levou nohu. Uprostřed kartuše je v mělkém rámu 
vyvedena svatováclavská orlice. Oděn je do barokní plátové zbroje překryté pláš-
těm splývajícím na zem a do krátké almuce. Obut je do vysokých plátových bot. 
Jeho tvář zobrazuje muže ve středních letech, s krátkým plnovousem a delšími 
vlasy. Na hlavě stočené k levému rameni má posazenu knížecí čapku. Socha je 
na tomto místě zmiňována v letech 1835 a 1884. Patrně patřila spolu se sochou 
sv. Víta k souboru zemských patronů, který byl situován u vstupu do kostela. Dle 
soupisu z roku 1835 obsahoval soubor i sochu sv. Vojtěcha, která však in situ není 
dochována. 

Socha sv. Floriána
Je součástí souboru soch rozmístěných v jihovýchodní části intravilánu obce, na 
ploše severně od kostela. Je pohledově orientována k severu, směrem k obci. 
Skládá se ze zděného podstavce a postavy ze středně zrnného pískovce. Dřík pod-
stavce je čtvercového obrysu. Ve spodní části je opatřen vysokým soklem. Plochy 
dříku jsou zdobeny zrcadlem s projmutými rohy vytaženým do omítky. Dřík soklu je 
vyzděn z dutých cihel s drážkami a vrcholí bohatě odstupněnou římsovou hlavicí. 
Ta je na vrcholu kryta pálenými taškami bobrovkami. Postava svatého Floriána je 
zobrazena ve strnulém postoji, stojíc na nízkém komolém jehlanu. Pravou paži má 
svěšenou podél těla. V ruce drží vědro, z něhož vylévá vodu, kterou hasí hořící 
dům umístěný u světcovy pravé nohy. Jeho levá paže je zdvižena nad ramena, 
ruka chybí. Patrně třímala žerď s praporcem. Postava je oděna v suknici s řase-
ným okrajem a splývajícími pásky a v kyrysu. Ramena jsou kryta pláštěm splý-
vajícím na zem a částečně přehozeným přes pravou paži. Na nohou má střevíce. 

Socha sv. Floriána, pohled od severu, 
foto: Roman Švec 2017.

8

Socha sv. Antonína Paduánského, pohled 
od severu, foto: Roman Švec 2017.

9

Socha sv. Máří Magdaleny / Panny Marie, 
pohled od severovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.

10
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Hlava není dochována. Socha je zaznamenána na témže místě roku 1835 a 1884. 
Patrně tvořila spolu s dalšími výzdobu u vstupu do kostela.3

Socha sv. Antonína Paduánského 
Nachází se v souboru soch rozmístěných v jihovýchodní části intravilánu obce, 
na ploše severně od kostela. Socha je pohledově orientována k severu, směrem 
k obci. Památka se skládá ze zděného podstavce a sochy z jemnozrnného pís-
kovce. Dřík podstavce má čtvercový obrys. Ve spodní části je opatřen vysokým 
soklem. Plochy dříku jsou zdobeny zrcadlem s projmutými rohy vytaženým do 
omítky. Dřík vrcholí bohatě odstupněnou římsovou hlavicí. Hlavice je kryta pá-
lenými taškami bobrovkami. Postava světce je zobrazena v mírném kontrapostu, 
stojíc na nízkém kvádrovém stupni. V obou rukou drží Jezulátko, které má pravou 
ruku svěšenou dolů, zatímco levou ukazuje v gestu adorace směrem ke světcově 
tváři. Svatý Antonín je oděn v řeholní roucho s kapucí, opásané cingulem, na 
němž je pověšen růženec. Hlava je nakloněna mírně k pravému rameni a směrem 
dolů k Jezulátku. Vlasy jsou upravené po řeholním způsobu do tonzury. Nos sochy 
světce je uražen. Socha je na témže místě zaznamenána roku 1835 a 1884. Patrně 
tvořila spolu s dalšími výzdobu u vstupu do kostela.4

Socha sv. Máří Magdaleny / Panny Marie
Spolu se sochou svaté Alžběty / Anny je umístěna na vrcholu přístupového scho-
diště vedoucího ke kostelu směrem od severu. Socha je pohledově orientována 
k severu, směrem ke středu obce. Skládá se ze zděného podstavce a postavy ze 
středně zrnného pískovce. Dřík podstavce je čtvercového obrysu. Vyzděn je z pá-
lených cihel, ve spodní části opatřen vysokým soklem. Plochy dříku jsou zdobeny 
zrcadlem s projmutými rohy vytaženým do omítky. Dřík vrcholí bohatě odstupně-
nou římsovou hlavicí. Hlavice je ze středně zrnného pískovce. Postava je zobraze-
na v dynamickém postoji s tělem natočeným pravým bokem směrem k divákovi. 
Pravou rukou ukazuje směrem ke svému srdci. V levé ruce svírá obdélný předmět, 
patrně knihu nebo schránku na léčivou mast. Je oděna v dlouhé splývavé roucho 
stažené v pase páskou. Její tvář je mladá, vyjadřující spíše klid. Hlava se staženými 
vlasy je nakloněná k pravému rameni. Nos sochy je uražen. Je patrně zazname-
nána v soupisu z roku 18355 jako Marie, její přesné určení je však problematické. 
Roku 1990 byla restaurována akademickým restaurátorem Janem Staňkem. 

Socha sv. Alžběty / Anny
Spolu s postavou svaté Máří Magdaleny / Marie je umístěna na vrcholu přístupo-
vého schodiště vedoucího ke kostelu směrem od severu. Socha je pohledově ori-
entována k severu, směrem k obci. Skládá se ze zděného podstavce a postavy ze 
středně zrnného pískovce. Dřík podstavce je čtvercového obrysu. Je vyzděn z pís-
kovcových kvádrů a pálených cihel. Ve spodní části je opatřen vysokým soklem. 
Sokl vrcholí bohatě odstupněnou římsovou hlavicí. Hlavice je ze středně zrnného 
pískovce. Postava je zobrazena v dynamickém kontrapostu připomínajícím chůzi. 
Stojí na nízkém kvádrovitém stupni. Její pravá paže je zdvižena na úroveň pasu. 
Zda ruka držela nějaký předmět, není jasné. Levá ruka, přes kterou je přehoze-
na část roucha, směřuje směrem dolů a k bedrům. Světice je oděna v dlouhém, 
bohatě nařaseném řeholním rouchu s kapucí. Hlava je natočena tváří nad levé 
rameno, odvrací se směrem od diváka. Socha je patrně zaznamenána v soupisu 
z roku 1835 jako sv. Anna,6 identifikace je však vzhledem k nedostatku atributů 
poměrně problematická.

Socha sv. Jana Nepomuckého, pohled 
od východu, foto: Roman Švec 2017.

12

Epitaf rodu Swéerts–Sporck, pohled 
od jihu, foto: Roman Švec 2017.

13

Studánka u č. p. 44, pohled od východu, 
foto: Roman Švec 2017.

14

Socha sv. Alžběty / Anny, pohled od seve-
rovýchodu, foto: Roman Švec 2017.
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Socha sv. Jana Nepomuckého
Nachází se v souboru soch rozmístěných v jihovýchodní části intravilánu obce, 
na ploše severně od kostela. Socha je pohledově orientována k severozápadu. 
Památka se skládá ze zděného podstavce a sochy ze středně zrnného pískovce. 
Dřík podstavce je čtvercového obrysu. Ve spodní části je opatřen nízkým soklem. 
Plochy dříku jsou zdobeny zrcadlem s projmutými rohy vytaženým do omítky. Dřík 
je vyzděn z pálených cihel a vrcholí římsovou hlavicí se zubořezem pod římsou. 
Hlavice je patrně ze středně zrnného pískovce. Postava světce stojící na hrano-
lovém stupni je zobrazena ve strnulém postoji. V pravé ruce drží vyznavačský 
kříž, zatímco v levé stylizovanou palmovou ratolest, symbol mučednické smrti. Je 
oděna v klerice a almuci překryté rochetou, svázanou páskou se střapci. Z krku 
volně splývá manipul se zobrazenými maltézskými kříži ve spodní části. Na hlavě 
má biret. Tvář s pootevřenými ústy vyjadřuje pohnutí. Má velmi krátký plnovous 
a delší vlasy splývající na ramena. Socha je na témže místě zaznamenána v soupi-
sech z let 1835 a 1884.7 Roku 1990 byla restaurována akademickým restauráto-
rem Janem Staňkem.

Epitaf rodu Swéerts-Sporck
Epitaf z červeného žíhaného mramoru patřící rodu Swéerts-Sporcků je v součas-
né době druhotně umístněný do severní části hřbitovní zdi v Konojedech. Hřbitov 
se nachází v severozápadní části extravilánu obce, severně od komunikace ve-
doucí do Kravař.

Studánka u č. p. 44
Upravené prameniště nacházející se při někdejší komunikaci z Konojed do Bílého 
Kostelce. Je situováno naproti areálu usedlosti č. p. 44.

OBYTNÉ DOMY
Dům č. p. 7

Patrový zděný venkovský dům č. p. 7 z roku 1831 nese klasicistní prvky. Jeho oblá 
nároží jsou zvýrazněna bosovanými pilastry, vstup do objektu je výtvarně pojat 
a doplněn cechovními znaky pekařů na ostění vstupu a zvýrazněném klenáku. 
Jižně od usedlosti se nachází zděná hospodářská budova. Objekt je od roku 1958 
kulturní památkou, registrovanou v ÚSKP pod č. 43032/5-2091, a dokládá spolu 
s významným postavením mistra cechu také výrazové uplatnění městské archi-
tektury ve venkovském prostředí.

Dům č. p. 8
Patrový venkovský dům č. p. 8 má přízemí zděné a patro roubené. Ke střednímu 
dílu na západě je přiložen mělký rizalit, na kterém je v patře situována dřevěná 
pavlač. Objekt se sedlovou střechou a polovalbou na severu má jižní štít deko-
rativně pojednán skládanou břidlicí a eternitovými šablonami o dvou odstínech. 
Severozápadně od objektu stojí torzo patrové zděné stavby. Obytný dům je za-
kreslen na indikační skice stabilního katastru z roku 1843.

Dům č. p. 11
Patrový poloroubený obytný dům č. p. 11 pochází z konce 18. století a jeho mlad-
ší zděný zadní díl z roku 1867. Objekt má bohatě dekorované dřevěné prvky na 
tříetážovém štítu, podstávce a pavlači. Objekt je památkově chráněn od roku 
1958 pod číslem ÚSKP 42517/5-2093.

Dům č. p. 7, pohled od západu, 
foto: Roman Švec 2017.

15

Dům č. p. 8, pohled od jihozápadu, 
foto: Vít Liška 2017.

16

Dům č. p. 11, pohled od jihovýchodu, 
foto: Vít Liška 2017.

17
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Dům č. p. 27
Patrový venkovský dům č. p. 27 má přízemí zděné a patro roubené s vtaženou 
dřevěnou pavlačí. Zadní díl domu je bedněný, stejně tak jsou bedněné i oba jeho 
štíty, do kterých se opírá sedlová střecha. V komoře nad světnicí jsou ve středo-
vých osách umístěny dva větrací průduchy.

Dům č. p. 31
Patrový venkovský dům č. p. 31 má částečně roubený přední díl patra, zbylá část 
domu je zděná a omítnutá bílou hladkou omítkou. Objekt má sedlovou střechu 
s asymetricky nasazeným štítem. Dolní část jihovýchodního štítu je svisle bedně-
ná s markýrovanou podstřešní komorou. Horní část je šikmo bedněná s profilova-
nými lištami na křídlech a lištou ve středové ose štítu. Objekt je zaznamenán na 
indikační skice stabilního katastru z roku 1843.

Dům č. p. 33
Patrový venkovský dům č. p. 33 má přední díl se světnicí částečně roubený. Spodní 
část obvodových zdí roubené světnice byla druhotně vyzděna. Výminek a střední 
díl domu jsou zděné a zadní díl domu je bedněný. Patro vynáší podstávka s profi-
lovanými sloupky, pásky a ližinami. Směrem do komunikace se obrací pavlač s bo-
hatě vyřezávanými kuželkovými sloupy. Sedlová střecha je protažena nad zápraží. 
Objekt je zaznamenán na indikační skice stabilního katastru z roku 1843.

Dům č. p. 48
Patrový venkovský dům č. p. 48 se samostatně stojící stodolou pochází z doby ko-
lem roku 1825. Obytný dům s tříetážovým bedněným štítem má roubenou světni-
ci se zděným výminkem ve druhém traktu a se zděným zadním a středním dílem. 
Zděné patro vynáší nad roubenou částí bohatě profilovaná podstávka. Pohledová 
průčelí nesou klasicistní prvky městské architektury, jako například dřevěné ná-
stavce okenních otvorů světnice. Profilovaná podstávka, zdobný štít a šambrá-
ny oken výrazově odpovídají pozdnímu baroku a zděná stodola první polovině 
19. století. Areál je památkově chráněn a je pod č. 42978/5-4569 registrován 
v ÚSKP.

Dům č. p. 51
Patrový venkovský dům č. p. 51 má přední díl roubený, patro vynáší podstávka. 
Sloupky podstávky jsou okosené. Střední a zadní díl domu jsou vyzděny z kamene 
a cihel a jsou omítané hladkou bílou omítkou. Roubení předního dílu domu je 
deštěno prkny. Štít orientovaný do ulice je bedněný. Jižně od objektu stojí zděná 
stodola, jejíž východní část je ubourána. Usedlost je zakreslená na indikační skice 
stabilního katastru z roku 1843.

Dům č. p. 58
Venkovský poloroubený dům č. p. 58 má na nádvorním průčelí situovanou pavlač 
z první poloviny 19. století. Objekt byl přestavěn na počátku 20. století, kdy bylo 
roubené přízemí částečně vyzděno, vyjma předního dílu se světnicí, kde je docho-
vaná podstávka. Obytný dům má sedlovou střechu s asymetricky nasazeným bed-
něným štítem. Objekt je zakreslen na indikační skice stabilního katastru z roku 
1843 a od roku 1958 je prohlášen za kulturní památku, registrovanou v ÚSKP pod 
č. 43414/5-4573. 

Dům č. p. 27, pohled od jihozápadu, 
foto: Vít Liška 2017.
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Dům č. p. 48, pohled od jihovýchodu, 
foto: Vít Liška 2017.
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Dům č. p. 31, pohled od jihovýchodu, 
foto: Vít Liška 2017.
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Dům č. p. 58, pohled od severovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 51, pohled od východu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 67
Patrový venkovský dům č. p. 67 má zděné přízemí a zadní díl domu. Část střední-
ho dílu a přední díl domu jsou v patře roubené. Na nádvorní straně je situována 
pavlač. Objekt se sedlovou střechou má asymetricky nasazený bedněný š  t, v hor-
ní etáži vstřícně bedněný směrem ke středové profi lované ver  kální liště. Etáž 
je vymezena profi lovanou dřevěnou římsou. Jihozápadně od obytného domu je 
situovaná patrová stodola. Obytný dům z první poloviny 19. stole   je zakreslen na 
indikační skice stabilního katastru z roku 1843 a památkově chráněn od roku 1958.

Dům č. p. 68
Zděný patrový dům č. p. 68 se sedlovou střechou má bedněný štít. Spodní etáž 
štítu markýruje roubení a horní etáž je svisle bedněná. Fasáda objektu je pojed-
naná šedou hladkou omítkou, okolo okenních otvorů jsou bílé šambrány. V pravé 
části východního průčelí je situován vjezd se segmentovým záklenkem a dvoukří-
dlými vraty.

Dům č. p. 73
Poloroubený patrový dům č. p. 73 s podstávkou má zděné přízemí s bílou hladkou 
omítkou. Střední a přední díl domu jsou v patře roubené. Světnici v přízemí před-
ního dílu domu obkračuje podstávka, roubení bylo nahrazeno zděnou konstrukcí. 
Vpravo od světnice je mladší hospodářská přístavba. Zadní díl domu slouží jako 
stodola. Střední díl má na nádvorním průčelí přízemní zděný rizalit, který vynáší 
dřevěnou pavlač. Objekt má sedlovou střechu s asymetricky nasazeným čelním 
bedněným štítem. Je zaznamenán na indikační skice stabilního katastru z roku 
1843, ale zákres domu neodpovídá jeho stávajícímu obrysu.

Dům č. p. 79
Roubený patrový dům č. p. 79 s profilovanou podstávkou a pavlačí má zadní díl 
domu zděný. Na východě objektu u světnice se nachází dřevěná přístavba s pul-
tovou střechou, která volně navazuje na sedlovou střechu obytného domu. Dům 
pochází z první poloviny 19. století, je zakreslený na indikační skice stabilního ka-
tastru z roku 1843 a od roku 1958 je památkově chráněn. Památka je registrovaná 
v ÚSKP pod č. 43646/5-4570.

Dům č. p. 82
Poloroubený patrový dům č. p. 82 má přední díl roubený, obkročený profilovanou 
podstávkou, která vynáší roubené patro. Okolí okenních otvorů v roubené části 
má bohatě profilované bedněné šambrány s rozeklanými a trojúhelnými frontony 
s vázami. Zděná mladší část má okenní otvory zvýrazněné okosenými šambrána-
mi. Bednění asymetricky nasazeného jihovýchodního štítu markýruje podstřešní 
štítovou komoru. Svým klasicistním výrazem se roubená část hlásí nejpozději do 
počátku 19. století, zděná část byla postavena kolem poloviny 19. století. Objekt 
je zakreslen na indikační skice stabilního katastru z roku 1843 a jedná se o kultur-
ní památku, registrovanou v ÚSKP pod č. 42706/5-4571.

Dům č. p. 92
Poloroubený patrový venkovský dům č. p. 92 má zděné přízemí a zadní díl domu. 
Střední a přední díl domu jsou v patře roubené s horizontálním deštěním. Ve 
dvorním průčelí je situovaná profilovaná pavlač. Jižní štít je bedněný. Dům 
č. p. 92 je zakreslen na indikační skice stabilního katastru z roku 1843.

Dům č. p. 33, pohled od jihozápadu, 
foto: Vít Liška 2017.
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Dům č. p. 68, pohled od severu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 67, pohled od severovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 73, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 79, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 82, pohled od jihovýchodu, 
foto: Vít Liška 2017.

28

Dům č. p. 99, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 92, pohled od jihozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Objekt č. p. 101, pohled od jihozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Objekt č. p. 109, pohled od severo-
západu, foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 99
Patrové selské stavení č. p. 99 má roubené přízemí, hrázděné patro vynáší bohatě 
profilovaná podstávka. Na jihozápadě vedle světnice je situovaný mladší zděný 
výminek. Obytný dům má sedlovou střechu s bedněnými štíty. Roubená a hráz-
děná část je patrně z počátku 19. století, výminek z první poloviny 19. století. 
Objekt je od roku 1958 prohlášen za kulturní památku, registrovanou v ÚSKP pod 
č. 42656/5-4574.

Objekt č. p. 101
Patrový zděný objekt č. p. 101 má půdorysný obrys obdélný s vystupujícím rizali-
tem u severního nároží. Mělký rizalit je situován na jihozápadě. Na jihovýchodní 
průčelí navazuje přízemní zděná část s pultovou střechou. Samotný objekt má 
valbovou střechu a mohutný rizalit na severu má střechu sedlovou. Fasáda příze-
mí je pojednaná hladkou starorůžovou omítkou a v patře je omítka hrubá okrové 
barvy. V přízemí jsou druhotně zazděné mohutné obdélné otvory s půlkruhovými 
záklenky. V patře jsou situována sdružená půlkruhová okna. Průčelí člení bílá jed-
noduchá mezipatrová římsa a profilovaná korunní římsa.

Objekt č. p. 109
Zděný patrový objekt č. p. 109 s historizující fasádou sloužil jako hostinec. Stavba 
stojí na místě staršího objektu, který je zakreslen na indikační skice stabilního 
katastru z roku 1843. Objekt č. p. 109 má valbovou střechu s pásovými vikýři. 
V uličním průčelí je situován středový rizalit s trojúhelným štítem. Průčelí je čle-
něné mezipatrovou římsou a korunní profilovanou římsou.

HOSPODÁŘSKÉ STAVBY A AREÁLY
Hospodářský dvůr – Mayerhof

Archeologizované budovy hospodářského areálu stojí necelý kilometr jihozápad-
ně od Konojed. V současné době se jedná o torzální architekturu objektů bývalé-
ho panského zemědělského dvora, dochovanou v podobě reliktů staveb, klenby 
sklepa a obvodových zdí. Dle značné velikosti areálu (8200 m2) a jeho zajímavé 
polohy uprostřed dominikálních polností na křižovatce patrně dříve hojně vyu-
žívaných cest lze usuzovat, že v době svého fungování hrál na panství velmi vý-
znamnou roli. Jako funkční je zmiňován v popisu panství z roku 1884.8 I přes sou-
časný stav je velmi cenným pramenem pro studium architektury hospodářských 
budov a také významnou součástí paměti krajiny. Z těchto důvodů je tedy jistě 
vhodné, aby byl jeho areál opatřen plošnou ochranou a nedocházelo tak k jeho 
svévolné devastaci.

Vodní mlýn – Raymühle
Areál zaniklého vodního mlýna leží v jihozápadní části extravilánu 1,3 km od obce 
na toku Úštěckého potoka. Na indikačních skicách stabilního katastru lze iden-
tifikovat usedlost se třemi spalnými budovami. Jejich hlavní průčelí jsou orien-
tována k příjezdové cestě od severu. Stavba umístěná nejjižněji se nachází nad 
vodním tokem a vede k ní náhon. Ve východní části vymezené parcely jsou další 
dvě budovy, spalná a nespalná. Tyto stavby jsou natočené okapovými průčelími 
k severozápadu a jihovýchodu. V současné době jsou dochovány v reliktech obvo-
dových zdí, části náhonu, lednice, odpadního kanálu, klenutého mostku a studny. 
Areál je zajímavým pramenem pro studium vodních děl a hospodářských staveb. 

Hospodářský dvůr – Mayerhof, 
foto: Roman Švec/Jan Horák 2017.
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Vodní mlýn – Raymühle, 
foto: Jan Horák 2017.
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Prachový mlýn – Pulvermühle, 
foto: Jan Horák 2017.
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Prachový mlýn – Pulvermühle
Archeologizované budovy areálu bývalého mlýna na střelný prach, nacházející 
se na toku Úštěckého potoka. V literatuře je uvedeno, že mlýn začal vznikat roku 
1730 z popudu hraběte Šporka.9 Na indikační skice stabilního katastru je tento 
areál zobrazen jako dvůr s dvěma spalnými budovami. Tento typ provozu se za-
číná objevovat v Evropě v polovině 15. století.10 Sloužil k rozmělnění a smíšení 
složek střelného prachu a dosažení požadované hrubosti. Nejprve se používalo 
drcení ve stoupách, později mletí za pomoci kamenů či válců z tvrdého dřeva.11 
Ingredience se za vlhka mísily a poté se směs dále rozmělňovala na hrubost po-
žadovanou pro různé druhy využití. Mlýn obvykle sestával ze samostatně stojící 
budovy u vodního toku, ve které byl samotný provoz, dále sušárny prachu, skladů 
a obytných staveb.12 Všechny byly od sebe postaveny z bezpečnostních důvodů 
ve značných rozestupech. Severní stavba je vstupním průčelím orientována na jih. 
Na jižním průčelí se na středové ose nacházel rizalit čtvercového obrysu. Druhá 
budova se nachází jižněji, je výrazně menší, zhruba čtvercového obrysu. V zá-
padní části se nachází vodní plocha sloužící patrně jako regulační a sběrná nádrž 
na náhonu mlýna. V současné době je mlýn zachován v reliktech obvodových zdí 
některých budov, regulací potoka, rybníka a náhonů. Je velice cenným dokladem 
o hospodářské a vojensko-podnikatelské činnosti na panství. 

Zámecký pivovar 
V současné době jsou dochovány ležácké sklepy v terase kostela, které využily 
starší renesanční sklepy zbořeného zámku, dále humno, které využilo bývalou ba-
rokní sýpku proti klášteru, věžový sušící hvozd a torzo spilky. Historie pivovaru se 
píše od roku 1749, kdy byl patrně v majetku kláštera. Po zrušení kláštera přechází 
do vlastnictví hrabat Swéerts-Sporcků a dalších vlastníků panství, rodiny Mayerů 
a Delhaesů, kteří jej provozují do roku 1913, kdy byl pivovar uzavřen. Je cenným 
dokladem podnikatelské činnosti na konojedském panství a bylo by přínosné, aby 
požíval památkové ochrany. 

Lom na kámen
Severně od zámku na úpatí kopce zvaného Dubí hora se nachází nevelký areál 
bývalého lomu na kámen. Jeho rozloha je cca 1700 m2. Z jakých důvodů a v jakém 
období zde těžba začala, není zcela zřejmé. Jisté je, že dle indikační skici stabilní-
ho katastru se nachází na území někdejšího dominikálního majetku, a to na místě 
terasovitých úprav, zjevně sadů. Z geologického hlediska se jedná o ztuhlý lávový 
proud tefritu, který díky svému jedinečnému charakteru získal roku 1966 status 
národní přírodní památky.

Stodola u č. p. 8
Stodola náležící k objektu č. p. 8. Ve střešní krajině má pásové vikýře, užívané pro 
sušení chmele v podstřeší objektu. Je cenným dokladem domácího zpracování 
chmele v menších usedlostech.

Stodola u č. p. 67
Stodola se sušárnou chmele náležící k usedlosti č. p. 67. Je cenným dokladem 
historie chmelařství v obci.

Zámecký pivovar, pohled od jihovýchodu, 
foto: Vít Liška 2017.
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Lom na kámen, pohled od jihozápadu, 
foto: Jan Horák 2017.
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Stodola u č. p. 8, pohled od jihozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Stodola u č. p. 67, pohled od severo-
západu, foto: Vít Liška 2017.
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Zámecký park a sady, patrné stopy 
terénních úprav zámecké zahrady, 
foto: Roman Švec 2017.
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Zámecký park a sady
Areál bývalého zámeckého parku. V současné době je z původní podoby poměr-
ně dobře dochována kamenná ohradní zeď a několik solitérních dřevin. Většina 
plochy zahrady je dnes pokryta náletovými dřevinami, především duby, buky, 
habry. Jihozápadní část je dnes využívána jako orná půda, v severní byly done-
dávna přístřešky pro armádní vozový park. Jistou představu o jeho charakteru je 
možné si udělat dle dobových rytin a mapových děl. Na rytině datované rokem 
1770 je patrné, že severozápadní a jižní část byla věnována vzrostlým dřevinám, 
zatímco střední část s rybníky tvořila průhled k zámku. Na severovýchodu areálu 
je také dobře viditelné terasovité návrší kruhového obrysu a také symetrické za-
hradní úpravy na nádvoří zámku. Dodnes jsou dobře patrné terénní úpravy v po-
době terasovitého uspořádání zahrady a umělého návrší v severní části areálu. 
Terasy dále pokračují severně v místech, kde se patrně nacházely rozsáhlé sady 
a štěpnice. Funkce umělého terasovitého kopce není zřejmá. Je možné, že sloužil 
k pěstování morušovníku, o nějž jevil hrabě Jan Kristián Swéerts–Sporck nevšední 
zájem a jehož semena si přivezl ze svých kavalírských cest.13 Nejlépe dochova-
ným solitérem uvnitř areálu je v současné době 28 metrů vysoká lípa malolistá, 
která je chráněna jako přírodní památka. Její okolí nese stopy zahradních úprav 
v podobě fragmentálně dochovaných zídek a terénních nerovností. Na středové 
ose parku vymezeného ohradní zdí se nacházejí dva rybníky obdélného obrysu. 
Patrně jsou také dokladem původně velkorysé parkové úpravy, která je dnes již 
téměř neznatelná. 

K parku patří i pozdně barokní zděný dům zahradníka, nacházející se u jihozápadní 
části ohradní zdi na jižním okraji intravilánu obce. Objekt stojí samostatně a jeho 
západní průčelí je vztyčené z ohradní zdi zahrady. Dům má valbovou střechu nově 
krytou pálenou taškou bobrovkou. Na západní straně střechy je situovaný komín 
a dvě volská oka, na východní straně střechy je mohutný vikýř s pěti dvoukřídlý-
mi okny. Fasáda objektu není omítaná, bíle omítané jsou špalety oken a korunní 
římsa, která je doplněná o okrový horní lem.

SHRNUTÍ
Průzkum o rozloze 0,53 km2 byl proveden plošnou rekognoskací katastrálního 
území v katastru obce Konojedy a částečně v katastru obce Dubičná. Celkem bylo 
identifikováno 67 zájmových objektů, z toho 1 sídlo vrchnosti, 42 obytných domů, 
6 hospodářských objektů, 4 technické objekty a 12 drobných památek. Tyto ob-
jekty byly hodnoceny ve dvou třídách. Z hlediska památkového potenciálu to byly 
objekty památkové chráněné, objekty památkového zájmu a objekty s ojediněle 
dochovanými historickými konstrukcemi. Dle funkčního členění je lidová archi-
tektura ponejvíce zastoupena obytnými venkovskými domy a v menší míře hos-
podářskými stavbami. Z technických staveb byly identifikovány mlýny, vodní díla 
a stavby související se sušením chmele. Ve velké míře jsou zastoupeny také drob-
né památky. Zkoumané hmotné terénní prameny zaznamenávají urbanistický vý-
voj lokality od středověku po současnost, hlavní těžiště historického stavebního 
fondu se opírá o objekty z 19. století, výraznou část tvoří stavby a jejich relikty 
z období baroka, výjimečně také z období renesance. 

Lípa malolistá (Tilia Cordata), situovaná 
uprostřed areálu zámeckého parku, 
foto: Roman Švec 2017.
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Ohradní zeď areálu zámecké zahrady, 
foto: David Skalický 2017.
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Klenutá propusť potoka ve východní 
čás   ohradní zdi zámeckého parku, 
foto: David Skalický 2017.
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Dům zahradníka v areálu zámecké 
zahrady, pohled od severozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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DROBNÉ PAMÁTKY
Boží muka u cesty ke kostelu

Zděná výklenková boží muka na bývalé komunikaci mezi Zahořany a kostelem 
Nejsvětější Trojice. Památka je vyzděna z kamene s převahou zlomků pálených 
cihel. Je čtyřboká, skládá se ze soklu a kaplice s čtyřmi výklenky, orientovanými 
ke světovým stranám. Sokl je zdoben vystouplými zrcadly z plastického štuku. 
Mezi soklem a kaplicí se nachází štuková římsa, ukončená štukovou valbovou 
stříškou, v minulosti patrně krytou pálenými taškami. Pod stříškou je jednoduše 
profilovaná korunní římsa. Umístění božích muk patrně souvisí s křížením zaniklé 
komunikace, vedoucí z dominikánského dvora ve Velkém Újezdě k areálu kostela, 
a cesty směřující na Encovany. Boží muka jsou zapsanou kulturní památkou pod 
číslem ÚSKP 43556/5-2464. V roce 2017 bylo zhotoveno OPD jako podklad pro 
jejich plánovanou renovaci.

Výklenková kaple na návsi    
Pozdně barokní výklenková kaple nacházející se v jihovýchodní části návsi. Kaple 
je zděná z kamene a cihel. Její půdorys je obdélný s polygonálním závěrem v jižní 
části. Zdvihá se na štukovém soklu. Kaplice je od dříku oddělena štukovou řím-
sou. Výklenek byl zhotoven pro vyobrazení Krista Trpitele.14 Po obou stranách 
výklenku je po jednom štukovém pilastru s hladkým dříkem ukončeným korint-
skou hlavicí. Kaple je ukončena štukovou profilovanou římsou. Na její vrcholnici 
je kamenná barokní piniová šiška. Před renovací byla kaple kryta pálenou taš-
kou bobrovkou, v současné době ocelovým plechem. Kaple je kulturní památkou. 
V roce 2008 byla provedena renovace kaple a jejího okolí. 

Kaple při komunikaci do Sedlce
Výklenková kaple nacházející se u někdejšího rozces   komunikací na Sedlec a En-
covany. Je zděná z lomového kamene a maloformátových pálených cihel. Kaple je 
orientována směrem k jihu, má obdélný obrys. Dřík kaple se zdvihá na vysokém 

Boží muka u cesty ke kostelu, pohled 
od severu, foto: Roman Švec 2017.
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Kaple při komunikaci do Sedlce, pohled 
od jihozápadu, foto: Roman Švec 2017.
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Výklenková kaple na návsi, pohled od 
severovýchodu, foto: Roman Švec 2017.
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Kaple u cesty do Encovan, pohled od 
severozápadu, foto: Roman Švec 2017.
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PLOŠNÝ 
PRUZKUM
ZAHORAN
Kamil  Podroužek –  Anna L išková –  Roman Švec 
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soklu. Na středové ose je výklenek ver  kálně obdélného tvaru jednou ustoupený 
směrem dovnitř a ukončený záklenkem. Je orámován štukovou šambránou. Výkle-
nek dělí štuková páska na dvě zrcadla. Dřík kaple je ukončen jednoduchou korunní 
římsou. Kaple je zastřešena sedlovou stříškou krytou pálenou taškou bobrovkou. 
Velmi cenným nálezem, který patrně dokládá přítomnost starších božích muk na 
témže místě, je objev kamenného prvku zazděného do spodní čás   severovýchod-
ního nároží stávající výklenkové kaple. Jedná se o obdélnou kaplici či dřík s frag-
mentálně dochovaným reliéfem Ukřižovaného Krista. Kaple je zapsána jako kulturní 
památka pod číslem ÚSKP 42488/5-2467 a je naplánována její celková renovace.

Kaple u cesty do Encovan
Vrcholně barokní výklenková kaple situovaná v jižní části obce, při komunikaci 
mezi Zahořany a Encovany. Kaple je zděná ze smíšeného zdiva s převahou pále-
ných cihel. Je obdélného obrysu, pohledově orientována směrem k severu. Zdvi-
há se na vysokém soklu odstupňovanou profilovanou římsou. Na středové ose je 
výklenek vertikálně obdélného tvaru ukončený záklenkem. Dřík kaple je bohatě 
odstupněnou štukovou římsou vertikálně rozdělen na dvě etáže. Vrcholí je dnodu-
chou korunní římsou s trojúhelným tympanonem. Kaple je zastřešena sedlovou 
stříškou krytou pálenými taškami bobrovkami. Je pravděpodobné, že kaple tvoři-
la zastavení křížové cesty vedoucí podél komunikace mezi Encovany a Zahořany. 
Kaplička prošla roku 2008 celkovou renovací.

Kaple u cesty ze Zahořan do Encovan
Výklenková kaple situovaná při komunikaci mezi Zahořany a Encovany. Kaple je 
zděná z pálených cihel a má obdélný obrys. Je pohledově orientována směrem 
k jihu. Zdvihá se na vysokém soklu. Na středové ose je výklenek vertikálně ob-
délného tvaru ukončený segmentovým záklenkem, orámovaným štukovou šam-
bránou. Dřík kaple je ukončen jednoduchou korunní římsou. Kaple je zastřešena 
sedlovou stříškou krytou pálenou taškou bobrovkou. Na jejím hřebeni se nachází 
ocelový kovaný křížek s roztepanými konci ramen. Je pravděpodobné, že kaple 
byla jedním ze zastavení křížové cesty vedoucí podél komunikace z Encovan do 
Zahořan.

Socha sv. Donáta
Barokní socha sv. Donáta při komunikaci mezi Zahořany a Velkým Újezdem. 
Památka se skládá z  podstavce položeného na fundamentu a samotné sochy 
sv. Donáta v mírně nadživotní velikosti. Socha je pohledově orientována smě-
rem k severu. Materiálem je středně zrnný pískovec okrové barvy. Fundament 
má obdélný obrys s projmutými rohy. Dřík, který se z něj zdvihá, má také obdélný 
obrys s projmutými rohy. Ve spodní části je po obou stranách zdoben volutou, 
nad kterou je umístěn věnec květů. Na severní, pohledové části dříku se nachází 
kartuše s fragmentálně dochovaným dedikačním nápisem. Ukončen je masivní, 
bohatě profilovanou římsou vzedmutou na střední pohledové ose. Samotná po-
stava stojí na krátkém odstupňovaném piedestalu zužujícím se směrem vzhůru. 
Sv. Donát je zde vyobrazen jako štíhlý muž s dlouhými vlasy a plnovousem, stojící 
v dynamickém kontrapostu na stylizovaných oblacích. Je oděn v lehkém barokním 
kyrysu se suknicí a obut ve vysokých botách. Levou rukou si přidržuje bohatě 
rozevlátý plášť, zatímco pravá je mírně napřažena se sevřenou pěstí. Je pravdě-
podobné, že v ní postava svírala blesk, který patří k atributům světce. Socha po-
chází z roku 1748 a její umístění patrně souvisí s komunikací vedoucí ze Zahořan 

Kaple u cesty ze Zahořan do Encovan, 
pohled od jihozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Socha sv. Donáta, pohled od severo-
východu, foto: Roman Švec 2017.
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Socha sv. Jana Nepomuckého, pohled 
od východu, foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 4, pohled od východu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 8, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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do hospodářského dvora dominikánů ve Velkém Újezdě. Socha je zapsána jako 
kulturní památka pod č. ÚSKP 43388/5-2460.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého se nachází severně od mostu přes Luční 
potok. Je pohledově orientována směrem k východu. Sestává z podstavce čtver-
cového obrysu, na kterém je umístěna samotná postava světce v životní velikosti. 
Materiálem je jemnozrnný pískovec až prachovec okrové barvy. Plocha funda-
mentu je zdobena rytými horizontálně orientovanými zrcadly s projmutými rohy. 
V horní části ustupuje k dříku. Plocha dříku je na všech čtyřech stranách zdobena 
zrcadlem s projmutými rohy, které je ohraničené rytou linkou. Zrcadla v sever-
ní a jižní části obsahují každé bohatý květinový feston. Ve východním zrcadle je 
rytý dedikační nápis, nad kterým se nachází v nízkém reliéfu vytesaný alianční 
znak rodu Ogilvy. Plocha zrcadla západní části dříku je hladká. Dřík je ukončen 
třikrát odstupňovanou římsou přesahující obrys podstavce. Sv. Jan Nepomucký je 
zobrazen v klasické pozici v mírném kontrapostu, stojící na bohatě profilovaném 
piedestalu čtvercového obrysu. Je oděn v klerice, rochetě a almuci se zdobenými 
spodními okraji. Na hlavě má biret. V levé ruce svírá vyznavačský kříž s Kristem, 
zatímco pravá paže směřuje směrem dolů k divákově levé straně. Zda jeho ruka 
držela palmovou ratolest či udílela gestem požehnání, není jisté. Dle dedikačního 
nápisu15 na soklu pochází dílo z roku 1726, avšak stylizace skulptury odpovídá 
spíše klasicistnímu pojetí. Její umístění může být původní, je však možné, že byla 
mírně posunuta kvůli regulaci Lučního potoka a výstavbě nového betonového 
mostku. Socha je zapsána jako kulturní památka pod č. ÚSKP 42881/5-2461. 

OBYTNÉ DOMY
Dům č. p. 4

Patrový obytný dům č. p. 4 byl výrazně přestavěn na přelomu 18. a 19. století. 
Východní část objektu je v patře roubená, západní část objektu je zděná ze střída-
vě vrstvených pálených a nepálených cihel. Východní štít má plášť z dekorativně 
skládané břidlice s datací 1902 a v jižním dvorním průčelí je umístěna vtažená 
dřevěná pavlač. Památkově hodnotný objekt je zaznamenaný již ve stabilním ka-
tastru z roku 1843.

Dům č. p. 8 
Objekt č. p. 8 je zděný patrový dům ukončený sedlovou střechou. Má masivní 
opěrák jihozápadního nároží a pod současnou fasádou nese řadu stop historic-
kých konstrukcí poukazujících na jeho značné stáří. Památkově hodnotný objekt 
je zaznamenaný ve stabilním katastru z roku 1843.

Dům č. p. 18
Patrový zděný venkovský dům č. p. 18 s vyloženou pavlačí má zděný asymetricky 
nasazený štít. Střešní valba kryje zápraží a pavlač, která odkazuje na starší roube-
né patro. Památkově hodnotný objekt je zaznamenaný již ve stabilním katastru 
z roku 1843.

Dům č. p. 19
Zděný venkovský dům č. p. 19 se starší dřevěnou vyloženou pavlačí má sedlo-
vou střechu s asymetricky nasazeným zděným štítem. Dřevěná pavlač je reliktem 
staršího konstrukčního řešení patra. Zadní štít je bedněný a bednění je opatřeno 
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Dům č. p. 18, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 25, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 19, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.

55

Dům č. p. 40, pohled od severozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 42, foto: Roman Švec 2017.
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tmavým nátěrem. Fasáda objektu je pojednaná tmavě okrovou hladkou omítkou 
s červenými nárožními lizénami a průběžnými římsami, mezipatrovou a korunní, 
v hlavním průčelí. Památkově hodnotný objekt je zaznamenaný již ve stabilním 
katastru z roku 1843.

Dům č. p. 25
Zděný patrový venkovský dům č. p. 25 má na jihu situovanou dřevěnou pavlač, 
která je reliktem staršího konstrukčního řešení patra. Výrazným prvkem dochova-
ných historických konstrukcí je asymetricky nasazený východní štít s dvěma okny, 
která lemuje v horní polovině páska. Tento objekt je zakreslen již na indikační 
skice stabilního katastru z roku 1843. 

Dům č. p. 40 
Patrový obytný dům č. p. 40 pochází z roku 1710. Přední díl se světnicí a patro 
jsou roubené. Střední díl s dolní síní a přízemí zadního dílu s chlévem jsou zděné. 
V roubeném díle vynáší patro podstávka s barokně profilovanými sloupky. Na 
jihu je umístěna vtažená pavlač s výhledem do dvora. Rizalit na severním průčelí 
s chlebovou pecí byl ubourán. Objekt je prohlášen za kulturní památku, registro-
vanou v ÚSKP pod č. 43718/5-4737.

Dům č. p. 42
Barokní zděná fara z roku 1755 má mansardovou střechu s profilovanou dřevě-
nou mezietážovou římsou. Do jižního průčelí vstupuje dřevěná pavlač s barok-
ně vyřezávanými sloupky a balustrovou poprsnicí. Okenní otvory jsou doplněny 
v přízemí o košové mříže a v patře o mříže s ohýbanými pruty. Objekt je prohlášen 
za kulturní památku, registrovanou v ÚSKP pod č. 43005/5-4736.

Dům č. p. 72
Patrový venkovský dům pochází z 19. století. Přízemí je zděné a na jižní straně 
před něj předstupuje starší podstávka. Roubené patro má na východním průčelí 
dřevěnou pavlač. Výrazným dekorativním prvkem je lomenicový štít a podstávka 
se stlačenými oblouky v jižním průčelí. Objekt je prohlášen kulturní památkou, 
registrovanou v ÚSKP pod č. 43315/5-2463.

Usedlost č. p. 77
Zděný obytný dům č. p. 77 má sedlovou střechu s polovalbou. Výraznými zdobný-
mi prvky fasády jsou mohutná profilovaná římsa a vpadlá pole v hlavním průčelí. 
Jihovýchodně od domu je v usedlosti situovaná stodola se sušícím polopatrem. 
Objekty byly v minulosti památkově chráněny.

Dům č. p. 81 
Zděný patrový obytný klasicistní dům je vyzděn z cihel a opuky. Jihozápadní 
a severovýchodní průčelí vrcholí mohutnou profilovanou korunní římsou. Par-
ter měl fasádu s rustikou a horní etáž oddělovala dvojice mezipatrových říms. 
Dnes jsou tyto prvky odsekány a celá fasáda je pojednána mladší natahovanou 
omítkou.

Dům č. p. 83
Patrový venkovský dům č. p. 83 má zděné přízemí a roubené patro. Roubení je na 
jihozápadě a částečně také na jihovýchodě kryté eternitovými šablonami. Mezi 

Dům č. p. 72, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 81, pohled od jihozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Usedlost č. p. 77, pohled od severo-
západu, foto: Roman Švec 2017.
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Stodola se sušárnou chmele 
u č. p. 81, pohled od jihozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.

62

Dům č. p. 88, pohled od jihovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 115, pohled od severozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 83, pohled od severozápadu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Dům č. p. 114, pohled od severovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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výrazné prvky historických konstrukcí patří také asymetricky nasazený, břidlicí 
bohatě dekorovaný jihovýchodní štít a vyložená pavlač s bohatě vyřezávanými 
šikmými pásky.

Dům č. p. 88
Patrový venkovský dům č. p. 88 má sedlovou střechu. Přední díl domu je v patře 
roubený, střední a zadní díl zděný. Čelní trojúhelný bedněný štít je asymetricky 
nasazený. Lišty kryjící spáry mezi prkny svislého bednění jsou natřené nátěrem 
bílé barvy. Stejným způsobem je pojednaný i zadní štít. K zadnímu průčelí přilehá 
novodobá přízemní přístavba.

Dům č. p. 114
Objekt č. p. 114 je zděná patrová stavba ukončená sedlovou střechou. Západním 
štítem navazuje na č. p. 115. Dle dispozice a polohy se může jednat o dochovanou 
část někdejšího dominikálního hospodářského dvora zahořanského zámku.

Dům č. p. 115
Objekt č. p. 114 je zděná patrová stavba ukončená sedlovou střechou. Východním 
štítem navazuje na č. p. 114. Dle dispozice a polohy se může jednat o dochovanou 
část někdejšího dominikálního hospodářského dvora zahořanského zámku.

HOSPODÁŘSKÉ AREÁLY A OBJEKTY
Areál mlýna č. p. 12

V areálu usedlos   č. p. 12 lze nalézt mlýn, stodolu se sušárnou chmele a bývalou 
sýpku s chlévem v přízemí a s patrem zobytněným pro výminek. Areálu dominuje 
patrový hvozd sušárny a mohutné zděné schodiště bývalé sýpky. Památková hod-
nota usedlos   se odvíjí od torzálně dochovaného mlýnského zařízení, částečně do-
chované sušárny chmele a typové přestavby obilních komor v sýpce na výminek.

Dům s kovárnou č. p. 33
Přízemní zděný dům z kamene a cihel sloužil jako kovárna. Kovárna má sedlovou 
střechu s polovalbou nad západním štítem a je situována na jižní straně návsi. 
Jedná se o památkově hodnotný objekt, který dokládá dominantní postavení ko-
vářského řemesla ve venkovském prostředí.

Hospodářský objekt u domu č. p. 34
Hospodářský objekt u domu č. p. 34 byl patrně využíván jako stodola se špý-
charem a příležitostně k dosoušení chmele. Za zmínku stojí především zajímavé 
štukové dekorativní prvky a druhotně užitá kování barokního tvarosloví.

Hospodářský objekt u č. p. 10 
Hospodářský objekt u č. p. 10 je zděná přízemní stavba ukončená sedlovou stře-
chou. Její dispozice a z četných přestaveb patrný složitý stavební vývoj ji činí mi-
mořádně hodnotnou. Je možné, že v minulosti patřila spolu s dalšími objekty 
k dominikálnímu hospodářskému dvoru zahořanského zámku.

Stodola se sušárnou chmele u č. p. 81
Hospodářský objekt u domu č. p. 81. Dle dispozice a charakteru stavby se jedná 
o sušárnu chmele pocházející patrně z přelomu 19. a 20. století. Je důležitým 
dokladem rozmachu chmelařství v tomto období.

Areál mlýna č. p. 12, pohled od jiho-
západu, foto: Roman Švec 2017.
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Dům s kovárnou č. p. 33, pohled od seve-
rozápadu, foto: Roman Švec 2017.
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Objekt v areálu mlýna č. p. 12, pohled od 
jihozápadu, foto: Roman Švec 2017.
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SHRNUTÍ
Průzkum byl proveden plošnou rekognoskací katastrálního území obce o rozlo-
ze 0,41 km2. Celkem bylo identifikováno 88 zájmových objektů, z toho 1 sídlo 
vrchnosti a 1 hypotetické sídlo vrchnosti, 56 obytných domů, 18 hospodářských 
objektů, 5 technických objektů a 7 drobných památek. Nalezené objekty byly 
hodnoceny ve dvou třídách. Na základě paměťového potenciálu byly sledovány 
objekty památkové chráněné, objekty památkového zájmu a objekty s ojediněle 
dochovanými historickými konstrukcemi. V třídění podle funkce je tradiční lidová 
architektura zastoupena zejména obytnými venkovskými domy, měně již hospo-
dářskými stavbami. Z technických staveb se uplatnily mlýny, vodní díla a stav-
by související se sušením chmele. Výraznou skupinu tvoří také drobné památky. 
Dochované hmotné terénní prameny zaznamenávají urbanistický vývoj lokali-
ty od středověku po současnost. Hlavní těžiště historického stavebního fondu 
Zahořan se opírá o objekty z období klasicismu a počátku 19. století, výraznou část 
tvoří stavby a jejich relikty z období baroka, ojediněle také z období renesance. 

Hospodářský objekt u domu č. p. 34, 
pohled od severovýchodu, 
foto: Roman Švec 2017.
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Hospodářský objekt u č. p. 10, pohled od 
severozápadu, foto: Roman Švec 2017.
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KONOJEDY
Konojedy patří k obcím s nejstaršími písemnými záznamy (1. písemná zmín-
ka 1057) v oblasti a byly od počátku jakousi křižovatkou cest vedoucí jak z jihu 
na sever, tak východu na západ. Tou jsou víceméně dodnes, nejbližší dálková 
komunikace spojující Litoměřice a Kravaře je ovšem situována výrazně východně 
a Konojedy míjí. I z těchto důvodů se dnes jeví jako nepříliš významnou vsí, která 
ovšem měla velmi bohatou historii a její role nebyla opomenutelná.

Nejvýznamnějším sídlem v okolí je zcela jistě město Úštěk, prokazatelně osídlené 
už od pravěku. Cesta spojující tato sídliště patrně existovala ještě před založením 
Ličenic (1. písemná zmínka 1268), které jsou situovány na půl cesty mezi Úštěkem 
a Konojedy. Mezi nejstarší cesty patří i komunikace směřující na Bílý Kostelec 
(1. písemná zmínka 1057), Starý Týn (1. písemná zmínka 1055) a Lukov (1. písem-
ná zmínka 1057). Mezi Lukovem a Konojedy byla založena Dubičná (1. písemná 
zmínka 1452), podobně jako Držovice (1. písemná zmínka 1141) doplnily starou 
cestu do Starého Týna. Mezi starší cesty patří i ta, která spojuje Konojedy a Kra-
vaře (1. písemná zmínka 1175). Naopak mezi ty mladší lze pravděpodobně zařadit 
komunikaci mezi Konojedy a Brusovem (1. písemná zmínka až 1426).

Pozoruhodná je proměna cesty směřující na Kravaře. Z prvního vojenského ma-
pování je patrné, že existovaly dvě rovnoběžné cesty, které lemovaly ze severu 
a z jihu jeden z přítoků Bobřího potoka, tekoucího k obci Kravaře. Na dalších ně-
kolika mapových podkladech je patrné, že jižní cesta pomalu zaniká a severní ces-
ta začíná dominovat. Zhruba ve stejné době zanikla i cesta, která přímo spojovala 
Konojedy a Blíževedly. Ta protínala hlavní komunikaci spojující Úštěk a Kravaře. 
Celá jižní část cesty spojující Blíževedly a Konojedy je však používána dodnes, 
dělícím prvkem je pak právě hlavní silnice. Severní část, která vybíhala od zámku 
a z východu obcházela Dubí horu, zcela zanikla.

Topografi cká mapa Konojed a okolí, 
převzato z: Český úřad zeměměřický 
a katastrální.

1

Topografi cká mapa Zahořan a okolí, 
převzato z: Český úřad zeměměřický 
a katastrální.

2

Antonín Kadlec 
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Výraznou proměnou prošla i již zmíněná cesta na Držovice. Na 1. vojenském ma-
pování je patrná cesta vybíhající ze západní části Konojed. Ta protínala dnes již 
zcela nefunkční a pobořený barokní statek zvaný Mayer Hof, nebo též „Popluž-
ní dvůr“, a pokračovala kolem mlýnů na Úštěckém potoce směrem na Držovice. 
Patrná je i v dalších mapových podkladech, naposledy ji lze spatřit na snímcích 
z 50. let. Následně zaniká v průběhu kolektivizace a scelování zemědělských 
ploch. I přesto je lehce patrná z aktuálních leteckých snímků. Aktuální cesta do 
Držovic se odděluje na půl cesty mezi Konojedy a Ličenicemi na jih od zmíněných 
mlýnů, dle mapových podkladů je patrné, že existovala zároveň s přímou komu-
nikací, ale na rozdíl od ní si udržela svou přibližnou polohu dodnes. Důvodem 
opuštění přímé cesty je pak patrně především zánik funkce významných hospo-
dářských a technických staveb na její ose, ale zároveň již zmíněný proces scelová-
ní zemědělských ploch.

Velice podobný příběh má pak komunikace, která obíhala zámecký park z výcho-
du a přisedala ze západu k Dubí hoře. Přímo spojovala Konojedy s Dubičnou. 
Ztrácela na významu již před padesátými lety, kde je ještě patrná na leteckých 
snímcích. Její část dodnes obíhá zdi zámeckého parku, ale dále mizí zaoraná v po-
lích. Na leteckých snímcích ji lze i přesto stále částečně vypozorovat. Stala se opět 
obětí scelování zemědělských ploch v průběhu kolektivizace.

Poslední cestu, kterou je možné zmínit, je přímá cesta do Pohorska, vybíhající 
východně od Konojed z cesty na Kravaře krátce před jejím rozvětvením na severní 
a jižní rameno. Konojedy a Pohorsko i nadále spojují lesní cesty. 1. vojenské ma-
pování však naznačuje, že cesta mohla být přímější. Na druhou stranu je nutné si 
uvědomit, že hodnověrnost tohoto mapového podkladu je v mnohých případech 
diskutabilní.

ZAHOŘANY
Obec Zahořany je dnes ze severu a z jihu uzavřena mezi důležitými komunikace-
mi. Na severu, za obcí Velký Újezd vede severovýchodním směrem silnice I/15 
z Litoměřic na Úštěk. Na jihu vede jihovýchodním směrem trať železniční do-
pravy z Litoměřic na Mělník po severní straně Labe, které protéká o několik set 
metrů jižněji od zmíněné železnice. Obě tyto komunikace spojuje silnice 26111. 
Na vrcholech takto vzniklého trojúhelníku lze nalézt již zmíněné Litoměřice, 
u řeky leží Křešice a v severovýchodním vrcholu lze nalézt obec Horní Řepčice. 
Od komunikace protínající Zahořany se v jádru obce odděluje silnice 26112, pro-
tínající obec Velký Újezd, aby se o něco západněji opět setkala se silnicí I/15. 
Základní tvar cestní sítě vesnice tak může připomínat písmeno Y a to i na nejstar-
ších mapových podkladech. 

Na mapových podkladech z konce 18. a první poloviny 19. století pochopitelně 
není možné železnici najít. Na druhou stranu je patrné, že cestní systém byl da-
leko složitější a síť komunikací hustější, než dnes. Právě stavba železnice zname-
nala první výraznější proměnu cestního systému v okolí Zahořan v po barokním 
období.1 Stavba železnice přinesla budování obslužných cest podél nově vznika-
jící trasy a přeťala a dočasně utlumila do té doby využívané komunikace. Hlavní 
komunikace nebyla stavbou dlouhodobě narušena, ale z mapových podkladů je 
patrný konec užívání severní cesty do Encovan, která byla před touto proměnou 
součástí delší cesty vedoucí z Třeboutic a patrně zanikla z důvodu intenzivnějšího 
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využívání jižnější komunikace částečně kopírující železnici. Tato jižní cesta byla 
evidentně využívána i dříve, ale právě v době stavby železniční tratě získala na 
důležitosti a je možné hledat souvislost ve využití a tím pádem i kvalitativní pro-
měně této cesty při výstavbě železnice. O umístění severní encovanské cesty však 
dosud hovoří podstavec jedné z encovanských drobných památek.2 Podobně jsou 
lemovány i další komunikace, nicméně velká část objektů dodnes není v terénu 
dohledatelná (viz kapitola o plošném průzkumu). Prostřední cesta do Encovan 
vybíhající od kostela byla výrazně rozvětvená a jedna z větví spojující se s jižní 
cestou na Encovany je stále používaná, další ramena mají podobu lesních, ne-
příliš udržovaných cest. Mnohem zásadnější proměna cest se ovšem odehrála 
až ve 20. století. Na mapových podkladech z počátku 50. let je patrná cestní síť 
v zásadě shodná s mapami 19. století, které již zaznamenávají průběh železniční 
trasy. Naopak na pozdějších mapových podkladech krom hlavních komunikací 
a několika cest nezůstalo z cestních systémů užívaných před kolektivizací téměř 
nic. Zaorána v poli se tak ocitla téměř v celé své délce přímá cesta do Trnovan. 
Přímá komunikace spojující Zahořany a Ploskovice slouží dnes spíše jako obslužná 
cesta pro zemědělské stroje a stromy, které ji dříve lemovaly, vytvářejí jen hranici 
mezi dvěma rozsáhlými poli. Stejně tak zanikla i cesta obcházející z východu areál 
zámecké zahrady, která ještě v 50. letech přímo spojovala zahořanský zámecký 
areál s areálem zámku a dvora ve Velkém Újezdě.

Důležitou poznámkou je, že drobné části cest zůstaly zachovány. Jedná se o dnes 
slepé ulice obce Zahořany, které nevznikaly samovolně jako nějaké výběžky na-
značující možnosti budoucího rozvoje. Naopak jsou to pozůstatky po starobylých 
cestách, kolem kterých se začaly postupně rozvíjet stavby, jejichž parcely jsou do-
dnes svědky dob dávno minulých, kdy jejich umístění dávalo daleko větší smysl, 
než dává nyní.

Jestliže byla zmíněna starobylost cest, možnou indicií mohou být data založení 
okolních vsí, se kterými byla vesnice přímo spojená. Právě přímé spojnice dnes 
již často chybí, obce se váží na dálkové, hlavní komunikace, ale ze starých map 
je přítomnost přímých tras mezi nejbližšími osadami patrná. Středověká vesnice 
je vnímána, a pravděpodobně velice správně, jako víceméně autarkní společen-
ství. Je ovšem patrné, že kontakt s okolními vesnicemi a později městy byl pro 
každou ves důležitou podmínkou zajištění existence. Zahořany nepatří zdaleka 
k nejstarším obcím v oblasti. Naopak nejstaršími obcemi jsou patrně Křešice le-
žící přímo u řeky Labe, poněkud vzdálenější Trnovany a hlavně Ploskovice ležící 
severně od komunikace spojující Litoměřice a Ústí. Za zmínku rovněž stojí Horní 
Řepčice. Tyto obce se většinou objevují poprvé v zakládací listině Litoměřické 
kapituly (1057). Mezi těmito osadami patrně vedly trasy daleko před vznikem 
Zahořan (první zmínka 1318). Propojení Křešic a Ploskovic, zároveň však Křešic 
a Horních Řepčic vytvořilo onu vidlici komunikací, na které byly Zahořany posta-
veny. Pro založení vesnice hrál jistě velkou roli i Luční potok, protínající severo-
západní část obce. Býčkovice se v pramenech podobně jako Velký Újezd (1197) 
a Encovany (1269) objevují dříve, naopak Sedlec (1367) později. I tak je patr-
né, že v době vzniku obce je možné předpokládat téměř celistvou komunikační 
síť v oblasti a je možné, že ve své podobě z vrcholného středověku přetrvala 
až do doby vzniku prvních mapových pramenů sloužících dnes pro poznání histo-
rické krajiny. Cesty přináší i řadu dalších souvislostí. Před samotným rozdvojením 
komunikace silnici obklopují dvě návrší. Na východním ostrohu dnes stojí kostel 
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Nejsvětější Trojice, západní vyvýšeninou je pak vrch Křemín. Obě pozice teoretic-
ky mohly hrát v minulosti vojenskou úlohu. Kostel je na 1. vojenském mapování 
dokonce obehnán barokním opevněním a místo by jistě bylo vhodné k umístění 
dělostřelecké baterie, nicméně na dalších mapových podkladech toto opevně-
ní chybí a preciznost mapování je tak zapotřebí ověřit. Návrší a tvar kaple však 
odpovídá tvarem baroknímu typu opevnění. Obdobně strategicky působí i ko-
pec Křemín, na kterém pevnost stála bezpochyby. Prostor Zahořan byl svědkem 
vojenských událostí například na počátku sedmileté války v roce 1757 a cesty 
v něm hrály důležitou roli, konkrétně pak cesta spojující Zahořany a Třeboutice 
severně od kopce Křemín.3 

Za zmínku dále stojí funkce jiho-severních cest, které samozřejmě nespojují 
pouze dvě západo-východní komunikace, ale pokračují dále na sever, do jádra 
verneřické části Českého středohoří a jejím důležitým výchozím bodem nebyla 
železnice, ale řeka Labe. 

3
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1  Železnice je zakreslena na aktualizovaných mapových listech 2. vojenského mapování ze 
70. let 19. stol.

2  Viz kapitola o plošném průzkumu.

3  Viktor Amadäus HENCKEL VON DONNERSMARCK, Militärischer Nachlass, Svazek 1., Díl 2., 1846, 
s. 249, 254; Anekdoten zur Erläuterung der Brandenburgischen Geschichte und des letzteren Krieges, 
Díl 1., 1769, s. 60.

Čtyřboká boží muka v Zaho-
řanech u cesty na Encovany, 
foto: Jan Horák 2016.

3

SHRNUTÍ 
Obě obce dnes leží mimo hlavní komunikace a jsou stranou hlavní silniční do-
pravní tepny, totiž silnice spojující Litoměřice a Kravaře. Obě se tedy zdají být 
i z turistického hlediska významně opomíjené, což neodpovídá jejich historické-
mu významu. Obě vesnice leží na důležitých křižovatkách. Na rozdíl od Zahořan, 
které vznikají na již stávajícím cestním systému, jsou Konojedy důležitým prvkem 
při jeho vytváření. 

V případě Zahořan hraje v průběhu proměn cestního systému velkou roli želez-
nice a patrně rovněž řeka Labe. Konojedy jsou těmto druhům dopravy vzdále-
né. V obou případech je možné sledovat postupný zánik některých komunikací 
již v průběhu 19. a počátku 20. století. Ten souvisel s proměnou hlavních cest 
z důvodu jejich úprav pro stále intenzivnější používání motorových dopravních 
prostředků. Mnohé ze silnic, které ztratily na frekventovanosti, pak zanikly až 
v průběhu scelování zemědělského prostoru v průběhu kolektivizace. Do té doby 
byly patrné dva typy komunikací. Dálkové, které procházely jen skrze důležitá 
centra a míjely menší sídla, a přímé lokální, které často téměř přímočaře spojo-
valy nejbližší obce a vytvářely tak celkem bohatou cestní síť. Tyto přímé komuni-
kace však v mnohých případech zanikly a k dnešnímu dni se spíše osvědčil systém 
napojování obcí na frekventovanější komunikace, které je míjejí. Ač se tedy jedná 
o obce vzniklé v různém období, které hrály v budování cestního systému odliš-
nou roli, obě obce si prošly velice podobným významným procesem stavebních 
úprav v období baroka, aby obě upadly částečně do zapomnění, po dalších změ-
nách souvisejících s odklonem dopravy. 

Nejvýznamnějším zásahem bylo nakonec scelování zemědělských ploch v prů-
běhu kolektivizace, které se stalo mnohým starým cestám osudným. Do té 
doby byl zánik cest pozvolný a cesty se proměňovaly na zemědělské obslužné 
trasy, nebo cesty lesní. V tomto období však řada z nich končí zaorána v poli. 
Z původních cest jsou tak dodnes patrné jen nevýrazné pahýly, případně o nich 
svědčí drobné památky, které tak ovšem často ztratily na své funkci. Jindy byly 
právě z tohoto důvodu přemístěny, nebo došlo k jejich zániku.
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STARŠÍ, RANĚ BAROKNÍ KOSTEL SV. JANA Z BOHA
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který dnes společně s rozsáhlou budovou zám-
ku tvoří výraznou dominantu obce, pochází z první poloviny 18. století.1 Dějiny 
této stavby jsou však mnohem bohatší, neboť se nejedná o první kostelní stavbu, 
která v centru Konojed vznikla.

Starší kostel sv. Jana z Boha v Konojedech nechal jako raně barokní sakrální stavbu 
postavit tehdejší majitel panství František Antonín Špork mezi lety 1698–1699.2 
Kostel byl součástí většího špitálního komplexu, který sestával z vlastního špitálu 
na místě starší tvrze, kostela a úředního domu. Stavbu komplexu dokonce zmínil 
ve svém životopisu i František Antonín Špork v roce 1715, který ve svém díle 
upřesnil, že se jednalo o nádherně vystavěný a vypravený špitál pro 50 chudých.
Výstavba komplexu je přesně datována díky dochovaným stavebním účtům, které 
byly vedeny pro každý z objektů zvlášť. Zajímavostí jistě je, že na vlastní stavbu 
kostela připadla nejvyšší částka dosahující osm a půl tisíce zlatých.

Stavební účty vypovídají nejen o nákladech na stavbu, ale rovněž přinášejí zá-
kladní představu o její podobě. Klenutý jednolodní kostel ukončoval presbytář 
rozšířený o panskou oratoř. Při lodi byla dále postavena předstupující sakristie, 
součástí stavby byla rovněž dvacet loktů vysoká věž s vnitřní hodinovou komorou 
a zvonovým patrem, jejíž strany otevírala ve dvou výškových úrovních proti sobě 
umístěná okna. Kostel byl zřejmě na základě možností lokality oproti stávajícímu 
stavu zcela otočen, což znamenalo, že se nejednalo o orientovanou stavbu, ale 
presbytář naopak směřoval netradičně k západu.

Průčelí podle všeho zdobily lizény dobíhající k profilovaným římsám. Východní 
průčelí proti presbytáři ukončoval štít, u nějž lze vzhledem k raně baroknímu za-
ložení předpokládat trojúhelný nástavec nad obdélným základem. Štít zdobily 
„pyramidy,“ tedy kamenné obelisky zatěžující nároží štítu. Průčelí rovněž zdobily 

Pohled na kostel Nanebevze   Panny 
Marie v Konojedech od západu, před 
rekonstrukcí vnějšího pláště, během 
dokumentace v roce 2015, 
foto: David Skalický 2015.

1

Táňa Š imková

VÝVOJ A PRESTAVBY 
KOSTELA NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 
V KONOJEDECH
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blíže nespecifikované sochy světců, nesoucí zlacené prvky lilií, palmet a korouhví, 
zlacený byl rovněž kříž umístěný ve vrcholu štítu. Kamenická výzdoba rovněž při-
pomínala zakladatelskou roli Šporků v podobě jejich kamenného erbu na průčelí.

Kostel byl podložen kryptou, která se jako jediná část starší stavby dochovala i ve 
stávajícím objektu. Stavbu ukončovala střecha tvořená krovem typu ležatá stoli-
ce, což byl typ krovu v Čechách běžně užívaný zejména v 16.–18. století.3 Vnitřní 
vybavení se skládalo z varhan, čtyř bočních oltářů s kamennými stoly a hlavní-
ho oltáře vypracovaného z kamene. Umístění kostela se shodovalo s pozdější 
situací, což znamenalo, že objekt stál na vyvýšené uměle zděné terase. Rozdíl 
terénu paty a vrcholu terasy překonávaly kamenné schody, celý špitální areál 
navíc uzavírala ohradní zeď. Podoba staršího kostela tak, jak je zachycena ve sta-
vebních účtech, je rovněž zachycena na dochovaných vedutách, z nichž nejstarší 
pochází z roku 1698, nicméně vznikla pravděpodobně pouze na základě nepřímé 
zkušenosti autora se zobrazovaným místem. Daleko autentičtější zobrazení star-
šího kostela přináší veduta z roku 1712, jež vznikala s největší pravděpodobností 
na základě skic pořízených přímo na místě.

ZALOŽENÍ A VÝSTAVBA NOVÉHO KOSTELA
Po smrti Františka Antonína Šporka v roce 1738 zdědili panství manželé Anna 
Kateřina a František Karel Swéerts-Sporckovi. Ti v roce 1743 po vleklých spo-
rech o dědictví s ostatními příbuznými přistoupili k myšlence založit v Kono-
jedech servitský klášter, o jehož založení však soustavně usilovali již od roku 
1739. Motiv k tomuto činu je zachycen v žádostech ke schvalujícím institucím 
a pramenil z trojího zázračného uzdravení jediného syna šlechtického páru Jana 
Kristiána, k němuž mělo dojít po opakovaném přiložení škapulíře s relikviemi 
sedmi zakladatelů servitského řádu. Myšlenka navíc našla podporu i u prvního 
provinciála české servitské provincie Wilhelma Maria Löhrera, který byl zároveň 
kaplanem Swéerts-Sporcků. K žádosti o založení se nejprve souhlasně vyjádřilo 
litoměřické biskupství, na nějž následně 25. července 1744 navázalo udělení 
souhlasu ke zřízení ze strany císařského dvora Marie Terezie. Tímto souhlasem 
byl dán skutečný impulz k výstavbě servitského kláštera, kterých se v Čechách 
nachází pouze pět a na Moravě dokonce pouze dva. Konojedská fundace je ze 
všech klášterů nejmladší, na druhou stranu se jednalo o nejrozsáhlejší komplex 
v české servitské provincii. Velmi významná byla rovněž jeho role úschovny zlom-
ků relikvií sedmi zakladatelů řádu.

Fundační listina kláštera byla vydána až dva roky po odsouhlasení jeho založe-
ní, tedy v roce 1746. Po dlouhých jednáních ve Vídni došlo konečně 7. prosince 
k vydání zakládací listiny kláštera pro 20 řeholníků. Celý projekt měl být od vý-
stavby po provoz financován výhradně zakladateli, stejně tak bylo listinou pevně 
stanoveno, jak vysokou rentu a kolik naturálií má klášter každý rok od majitelů 
panství obdržet na svůj chod. Ještě před výstavbou kostela bylo jasné, že zasvě-
cení připadne sedmi otcům – zakladatelům řádu. Zakladatelé si naproti tomu vy-
mínili právo pohřbu v kryptě pod kostelem nejen pro sebe, ale rovněž pro budou-
cí potomky rodu. V roce 1747 již byly připraveny stavební plány návrhu nového 
kláštera s konventem a 13. května proběhlo požehnání základů nového kostela, 
v jejichž čtyřech rozích byly uloženy čtyři velké kameny, pod nimiž spočívaly po-
žehnané předměty.

Nejstarší dochovaný plán kostela vznikl 
pravděpodobně těsně po zahájení 
výstavby nového klášterního komplexu, 
zdroj: Miroslav NOVÝ – Eliška NOVÁ, 
Konojedy (LT, Ústecký kraj). Kostel Nane-
bevze   Panny Marie. Stavebně historický 
průzkum, Ús   nad Labem 2013.

3

2

2
Návrh rozvržení a ods  nů barevnos   
Hermanna Perthena z roku 1911, zdroj: 
Miroslav NOVÝ – Eliška NOVÁ, Konojedy 
(LT, Ústecký kraj). Kostel Nanebevze   
Panny Marie. Stavebně historický 
průzkum, Ús   nad Labem 2013.

Konojedy, historická pohlednice z roku
1917, soukromá sbírka Zdeňka Fořta, 
sine pag., autor: Anon., sine loco.

5

Konojedy, historická pohlednice z roku 
1903, soukromá sbírka Zdeňka Fořta, 
sine pag., autor: Anon., sine loco.

4

Pohled do interiéru kostela s dochova-
ným barevným řešením z let 1912–1914, 
foto: Jan Horák 2015.

6

Pohled na kostel se zámkem, bývalým 
minoritským klášterem od jihu z 1. polo-
viny 20. stole  , Oblastní muzeum 
v Litoměřicích, inv. č. 4877/F, 
autor: Anon., sine anno.

7
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Pokud by měla být zodpovězena otázka, kdo byl autorem návrhu kostela s klášte-
rem, není odpověď zcela jasná. V literatuře se nejčastěji uvádí autorství provinci-
ála Wilhelma Maria Löhrera,4 nicméně v pramenech pro toto tvrzení nelze najít 
žádnou oporu. Stejně tak tuto informaci nepotvrzuje oficiální Löhrerův životopis 
a nedoložilo jej ani nejnovější bádání v rámci stavebně historického průzkumu. 
S jistotou lze pouze uvést, že se na stavbě podíleli stavitelé Wenzl Hebeck, Anton 
Miller a František Ignác Prée. Posledně jmenovanému staviteli připisuje návrh 
kostela Richard Biegl v nejnovější práci o barokní architektuře, přičemž své tvrze-
ní zakládá na nálezu plánů kostela signovaných právě Františkem Ignácem Prée.5 
Toto tvrzení však vyvrací již stavebně historický průzkum, který návrh připisuje 
na základě slohové komparace s kostelem v Dubé Zachariasovi Hofmannovi. Pro 
Hoffmanovo autorství hovoří zejména shodné prvky v podobě obou kostelů, jako 
je např. vysoký pilastrový řád průčelí, vysoká půlkruhově ukončená okna či vyso-
ký trojdílný sokl. Podobnost řady prvků je natolik nápadná, že převažuje dokon-
ce i poněkud odlišné dispoziční řešení obou kostelů. Bieglovo připsání autorství 
Františku Ignácovi Préemu označuje průzkum za omyl založený na faktu, že Prée 
signoval pouze dva plány z celé sbírky ke konojedskému kostelu. Oba tyto plány 
jsou však výrazně mladší a týkají se výstavby konventu v době, kdy byl kostel již 
postaven, tudíž Prée mohl být autorem maximálně sakristie kostela, která je jeho 
o něco mladší přístavbou.

Na základě návrhu byla v Konojedech na místě staršího kostela vystavěna ori-
entovaná jednolodní kostelní stavba s pravoúhlým neodsazeným presbytářem, 
v jehož ose je vložena hranolová věž. Vnitřek kostela uzavřel systém plackových 
kleneb na mohutných přízedních pilířích s bohatými hlavicemi, do západní čás-
ti lodi byla vložena kruchta, boky presbytáře rozšiřovaly oratoře. Hrubá stavba 
kostela byla podle všeho hotova již v roce 1749, kdy se začaly osazovat kamenné 
hlavice vnějších fasádních lizén a korunní římsa. Do vsi se kostel otáčel velmi 
výrazným kamenicky zdobeným štítem, před západním průčelím byla rovněž pa-
trná podklenutá zděná terasa, která zřejmě využila starší části raně barokní terasy 
původního kostela. Celá stavba, včetně krovů, byla dokončena k roku 1750, nic-
méně dokončovací práce na exteriéru i interiéru kostela pokračovaly ještě další 
dva roky. V roce 1751 tak byl kostel např. pod již hotovými krovy zaklenut, jak 
nazačují stavební účty za vypálení klenebních cihel a následný záznam o uzavření 
kleneb nad lodí a chórem. První mše se v kostele sloužila 20. srpna roku 1752.
 
Působení nové kostelní stavby bylo velmi promyšlené zejména svou kombinací 
strohého vnějšku, jehož hlavní vizuální síla byla vložena zejména do mohutnosti 
hmoty stavby, a velmi bohatě vybaveného vnitřku. Samotná architektura je sice 
prostá, nicméně dojem výrazně umocňuje nečetná, ale přesto bohatá štukatérská 
výzdoba, jejímž autorem byl štukatér Carlo Palliari, uváděný v literatuře rovněž 
pod jménem Palliardi. Ten byl zřejmě členem původem vlašské štukatérské rodiny 
Palliardů, která působila především v Praze. Palliardi v Konojedech provedl štuko-
vou výzdobu nejen poprsních empor v presbytáři, ale rovněž zhotovil bohaté štu-
kové erby umístěné v různých částech kostela. Čistota a úspornost architektury 
a štukové výzdoby tvořila velmi důstojnou a vhodnou kulisu bohatému vybavení, 
které díky dodržené uměřenosti náležitě vyniklo a zachovalo si svoji důležitou roli 
hlavního působitele na věřící.

Vizualizace celkového řešení barevnos   
interiéru kostela v nejstarší vrstvě 
náležející době kolem roku 1752, 
autoři: Jan Horák, Táňa Šimková 2015.
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Pohled do obnoveného prostoru kostela 
s rekonstruovanou barevnos   z doby 
kolem roku 1752, foto: Společnost pro 
obnovu památek Úštěcka 2016.

8

10
Škrábané sondy průzkumu barevnos   na 
klenbě kostela, foto: Táňa Šimková 2014.

Příčný řez kostelem (pohled k východu), 
autoři: Jan Horák, Zdeněk Marek, David 
Skalický, Bára Větrovská 2015.

9

Pohled na kostel s čás   stavební terasy
zámku od západu z 1. poloviny 20. stole  ,
Oblastní muzeum v Litoměřicích,
inv. č. 4880/F, autor: Anon., sinne anno.
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V roce 1757 umírá ještě před založením stavby konventu jeho zakladatel František 
Karel Swéerts-Sporck a panství dědí jeho syn Jan František Kristián. Ten pokračo-
val v díle svých rodičů výstavbou nového konventu, jehož základní kámen byl slav-
nostně položen 8. dubna roku 1758. Výstavba klášterních budov se dotkla rovněž 
kostela, neboť v této době vznikla rovněž přiložená patrová sakristie při sever-
ním průčelí presbytáře. Autorem této stavební fáze byl pravděpodobně stavitel 
Prée, který je autorem návrhu podoby kláštera. Přístavbu sakristie mu lze připsat 
zejména na základě stejného pojetí průčelí kláštera a sakristie. Vzhledem k tomu, 
že sakristie měla sloužit především příslušníkům kláštera, byla v patře zřízena 
uzavřená, veřejnosti nepřístupná řádová oratoř, pro jejíž výstavbu byly probou-
rány tři oblouky arkád chórové části kostela. Přístavbou oratoře byla výstavba 
ukončena, což ostatně potvrzuje i zpráva podaná 20. listopadu 1760 na litomě-
řickou konzistoř, jež uvádí, že kostel je již plně dokončen a zbývá pouze osadit 
oltáře, které se vyrábějí. Dokončovací práce probíhaly až do roku 1762, kdy byl 
kostel 20. června slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Emanuelem Ar-
noštem z Valdštejna. Velmi zajímavé je zjištění, že v průběhu výstavby kostela 
mezi lety 1746–1760 se jeho podoba proměňovala oproti původnímu návrhu. 
Již na nejstarším dochovaném plánu kostela je patrná změna tvaru presbytáře ze 
segmentového na pravoúhlý a dodatečně dokreslená věž nad ním. Za presbytá-
řem měla navazovat sakristie, která však ve starší fázi výstavby vůbec postavena 
nebyla a následně byla přemístěna ke straně stavby. K severní straně kostela měla 
být rovněž zřejmě přiložena další část objektu, nicméně ta zůstala pouze v pří-
pravných stavebních fázích, které jsou na stavbě patrné dodnes.

MLADŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA
Mladší stavební úpravy kostel nezasáhly natolik významně, aby radikálně změnily 
jeho autentický pozdně barokní vzhled. Kolem roku 1770 bylo změněno střední 
okno v přízemí sakristie na vstup z exteriéru. Asi nejcitelnější změna postihla 
konvent spíše z formálního hlediska, když byl servitský klášter výnosem císaře 
Josefa II. v roce 1786 zrušen a kostel byl změněn na farní. Stavbu, která po zrušení 
spadla pod správu Náboženského fondu, v roce 1790 zpětně odkoupil hrabě Jan 
Kristián Swéerts-Sporck a konvent stavebně upravil na zámek.

V druhé polovině 19. století probíhaly hlavní stavební práce v krovu kostela 
a nad sakristií, kam byly vkládány podpůrné stolice, výraznější stavební úpravou 
však bylo zejména vložení dřevěného Božího hrobu do západního výklenku jižní 
stěny lodi. 

Koncem 19. století probíhala v kostele rozsáhlejší rekonstrukce mířená zejména 
na poruchy kleneb a zdiva. Ty byly v roce 1890 opraveny a kostel byl následně 
vybílen a celkově vyčištěn. Plackové klenby v řádové oratoři, jejichž otisk je na 
obvodových stěnách patrný dodnes, však již pro četné poruchy nebylo možné 
zachránit, a proto byly pro hrozící zřícení strženy. Klenby nahradil plochý rákosový 
strop, místnost se nadále užívala jako sklad kostelních potřeb. Provedené opravy 
v interiéru kostela však nebyly provedeny dle písemných záznamů příliš kvalitně, 
což povrzuje i následná velká oprava kostela z roku 1912.

Válečná léta poznamenala kostel spíše negativně, když v roce 1945 výbuch muni-
ce v nedalekém lomu Dubičná způsobil zřícení plochého stropu v bývalé řádové 
oratoři a v celém kostele byla vytlučena velká část okenních tabulí, přičemž tento 
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stav nebyl opraven minimálně do roku 1952. Následná léta 2. poloviny 20. sto-
letí jsou spojena spíše s postupným chátráním kostela i bývalého kláštera, které 
zastavila až následná celková rehabilitace kostela v letech 2009–2016.

BAREVNOST INTERIÉRU KOSTELA
Společně se stavbou nového kostela ve 40. letech 18. století byla řešena rovněž 
barevnost interiéru lodi a presbytáře. Ta měla být zvolena a rovzržena zejména 
s ohledem na bohatou vnitřní výzdobu tak, aby nepotlačovala její výrazné vizu-
ální působení, ale neopak jej spíše světlými a tlumenými tóny podpořila. Bohu-
žel nejstarší vrstvy barevných nátěrů vnitřku kostela v průběhu času zmizely pod 
mladšími přetěry a opravami, takže zatímco stavba jako taková prošla dlouhým 
obdobím své existence jen s malými odchylkami od původně realizovaného vzhle-
du, výraz vnitřku prostoru byl změněn zcela radikálními a v konečném důsledku 
nepříliš pozitivními obnovami.

Možnost pro obnovu autentické barevnosti z doby vzniku kostela se otevřela až 
s celkovou revitalizací kostela, konkrétně v roce 2015, kdy bylo v interiéru posta-
veno lešení dosahující až ke klenbě kostela a poskytlo tak možnost podrobného 
průzkumu a vyhodnocení všech dochovaných omítkových a nátěrových vrstev ve 
všech výškových úrovních.

Průzkum realizovaný v průběhu roku 20156 navázal na již provedený průzkum Mi-
chala Panáčka z roku 2014,7 doplnil jej zejména poznatky z dříve nepřístupných 
partií kostela a na základě závěrů obou průzkumů stanovil podobu nejstaršího 
řešení barevnosti, které bylo v rámci revitalizace kostela v interiéru obnoveno. 
Průzkum probíhal pouze lokálně tak, aby nepoškodil rozsáhlé partie dochovaných 
povrchových úprav. To znamená, že byly otevírány pouze drobné obdélné sondy, 
které postupným odškrabáváním jednotlivých nátěrů odhalovaly proměny barev-
nosti a materiálového složení jednotlivých úprav. Sondy byly pokládány tak, aby 
probíhaly pokud možno přes více prvků a odhalilo se tak případné kontrastní 
zpracování jednotlivých částí.

V době, kdy byl prováděn průzkum, byla výmalba a barevnost určena nejmlad-
ší úpravou realizovanou v průběhu let 1912–1914, přičemž rozhodnutí o novém 
nátěru interiéru kostela padlo již v roce 1911 poté, co byla předchozí oprava pro-
vedená roku 1890 Josefem Schifferem zhodnocena jako velmi nekvalitní. Nové 
nátěry z počátku 20. století provedl Herman Perthen, malíř z Tisé, ve spolupráci 
s litoměřickým stavitelem Alexandrem Grandissem. Oprava byla dokončena ko-
laudací 9. září 1914. 

Z písemných pramenů vyplývá, že před nanesením vlastních nátěrů došlo k po-
měrně rozsáhlým opravám omítek v de facto celém průběhu soklu lodi, které byly 
zřejmě opadané až na líc zdiva, což vysvětluje absenci starších omítkových vrstev, 
které nebyly na silně poškozeném a podmáčeném soklu nalezeny. Opraveny byly 
dle účtů rovněž všechny patky a hlavice pilastrů přípor klenby, zde však prokaza-
telně došlo pouze k lokálním opravám a následnému plošnému přetření všech 
prvků v rámci nové výmalby kostela. 

Nejmladší vrstva barevnosti řešila prostor kostela ve světlých, spíše krémových 
barvách s kontrastně pojednanou klenbou. Zatímco z tmavě okrového, mnohokrát 

Detail kazatelny při vítězném oblouku
z původního vybavení kostela z poloviny 
18. stole   na fotografi i z 1. poloviny 
20. stole  , Oblastní muzeum 
v Litoměřicích, inv. č. 3843/F, 
autor: Anon., sine anno.
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opravovaného soklu vyrůstala z bílých patek krémová těla pilastrů ukončená opět 
křídově bílými štukovými hlavicemi, na něž navazovala kladí v krémově velmi 
světle šedo-okrové barevnosti shodného odstínu i sytosti jako těla pilastrů, klen-
ba byla provedena v kontrastním dvoubarevném odstínu.

Plasticky vystupující prvky, jako byly meziklenební pasy, hřebínky výsečí, kruhová 
pole ve vrcholech klenby či přízední pasy nad okny, byly stejně jako pilastry na-
třeny světlým krémovým šedo-okrovým nátěrem. Ustupující plochy jednotlivých 
polí klenby pak vyplnil nátěr v poměrně nestandardní světle růžové barevnos-
ti. Proč byl volen tento poměrně překvapivý nátěr, není z písemných pramenů 
jasné, nicméně lze předpokládat, že odstínově navazoval na růžové umělé mra-
mory užité na oltářích a poprsních zábradlí oratoří v kostele. Další plasticky 
předstupující prvky, tedy především štuková erbovní výzdoba oratoří, byla sjed-
nocena monochromním bílým nátěrem, barevný tak zůstal pouze velký štukový 
erb umístěný na spodku varhanní plochy kruchty. Na plochy pilastrů byly nad 
patky umístěny velké malované konsekrační kříže lemované věnci, čímž byla 
patrně nová výmalba dokončena a připravena ke kolaudaci a novému vysvě-
cení. Z porování s navrženým vzorníkem barev nátěrů a s rozkresem navržené 
barevnosti od Hermanna Perthena jasně vyplývá, že toto řešení bylo poslední 
velkou opravou nátěrů, která se v interiéru kostela udržela až do revitalizace 
na počátku 21. století.

Již bylo zmíněno, že nejmladší barevné vrstvy překryly starší řešení, které provedl 
v roce 1890 v rámci opravy kostela stvolínský sochař a kameník Josef Schiffer. 
Písemné prameny k této opravě uvádějí, že došlo nejprve k omítnutí poškozených 
míst na klenbách a stěnách a následně byl kostel kompletně vybílen, přičemž 
opravy nebyly provedeny příliš uspokojivě. Na druhou stranu je ovšem třeba 
říci, že díky aplikovanému postupu, kdy byly starší vrstvy pouze překryty novým 
vápenným nátěrem v tenké vrstvě, byly dochovány nejstarší autentické omítky 
a nátěry z doby výstavby kostela. Díky tomu, že nedošlo k jejich plošnému otluče-
ní, bylo možné při průzkumu v roce 2015 odhalit jejich relikty a na základě těchto 
nálezů rekonstruovat podobu původní barevnosti.

Nejstarší výmalbu kostela lze přesněji datovat těsně po roce 1752, kdy byla do-
končena hrubá stavba kostela a pracovalo se na detailech interiéru i exteriéru kos-
tela. V interiéru byly v  roce 1751 zhotoveny štukové hlavice pilastrů klenebních 
přípor a v roce 1752 došlo k pokrytí povrchů omítkami. Omítky byly provedeny 
jako dvouvrstvé, kdy základní vrstvu tvořily poměrně silné jádrové omítky s vyso-
kým podílem jemně mletého vápna a vyšším podílem hrubšího, zřejmě kopaného 
písku. Druhou vrstvu tvoří jemný, pevně utažený štuk s hladkým povrchem, nic-
méně v propadlých polích meziklenebních pasů byl tento štuk výrazně hrubší 
struktury, snad pro dosažení kontrastního vzhledu na základě jiných vizuálních 
vlastností povrchu jinak jednotného materiálu. Na štukovou vrstvu byly následně 
naneseny hustě kryjící vápenné nátěry s tím, že technologicky byly barevné vrst-
vy pro lepší zvýraznění barevného tónu nanášeny na jednotící monochromní bílý 
vápenný podnátěr, který vyrovnával zřejmě měnící se tón omítky a štuku.

Celkový vzhled výsledného rozvržení nátěrů interiérů vycházel ze základní bílé 
vápenné plochy, na níž byly v kontrastních barevných nátěrech provedeny 
předstupující prvky štukových hlavic a plastických prvků kleneb. Tento základní 
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princip zřejmě vycházel ze snahy zdůraznit vrstvení jednotlivých konstrukcí na 
sebe, což je princip vycházející již z renesančních postupů, ale široce uplatněný 
právě v době baroka. 

Kontrastní předstupující prvky byly provedeny ve dvou barevných variantách. Na 
štukových hlavicích, v propadlých obdélných polích přízedních a meziklenebních 
pasů a na průběžných hladkých pásech nasazení klenby byl užit velmi světlý žlutý 
odstín vápenného nátěru. Velmi zajímavá je v případě uvedených prvků rovněž 
práce se strukturou podkladových omítek. U pásů nasazení kleneb a propadlých 
polí pasů byla struktura natíraného povrchu oproti ostatním plochám zdrsněna 
přidáním hrubšího písku a méně pečlivým zatřením povrchu, čímž bylo zřejmě 
dosaženo lepšího kontrastu odlišně barevných ploch. Naopak u štukových hlavic 
byly použity povrchové omítky s výrazně mastnějším povrchem, které bylo mož-
né vyhlazovat až do lesklého efektu. V kombinaci se světle žlutým nátěrem tak 
mohly štukové hlavice po natření působit jako zlacené, což byl jistě žádoucí efekt.

Druhým zvoleným kontrastním barevným odstínem předstupujících prvků byla 
světle šedá. Ta byla užita výhradně na prvky klenby, kde pokryla předstupující 
části přízedních a meziklenebních pasů a štukové hřebínky jednotlivých polí klen-
by a kruhové objekty v jejich vrcholech.

Zvolenou kombinaci nátěrů lze obecně popsat jako velmi svěží a světlou se spíše 
mírně tlumenou sytostí. Čistota celkového provedení, stejně jako jeho poměrně 
výrazná jednoduchost, je vzhledem k době vzniku v polovině 18. století poměr-
ně překvapivá, neboť v tomto období byly spíše běžné syté a bohatě provedené 
výmalby stěn, často s imitací kamenného materiálu v kresbě v kombinaci s ná-
stropními figurálními freskami. Zvolená jednoduchá výmalba tak svědčí o vysoké 
sofistikovanosti a celkové promyšlenosti projektu a konceptu kostelní stavby, kte-
rý zřejmě od počátku počítal s bohatým a výrazně barevným zařízením kostela, 
které se na světlém a nekomplikovaném pozadí stěn dobře vyjímalo a odráželo. 
Užitá barevnost navíc přispívá k vizuálnímu zvětšení již tak rozlehlého prostoru 
kostela, čímž ještě zvyšuje jeho monumentalitu a exkluzivnost.  

1  Text vychází především ze stavebně historického průzkumu, který byl zpracován manžely Novými 
v roce 2013. Není-li v poznámce uvedeno jinak, je tento dokument také zdrojem všech uváděných his-
torických údajů: Miroslav NOVÝ – Eliška NOVÁ, Konojedy (LT, Ústecký kraj). Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. Stavebně historický průzkum, Ústí nad Labem 2013.

2  Stavebník staršího kostela v Konojedech je totožný se zakladatelem výrazného raně barokního 
komplexu v Kuksu.

3  Jan VINAŘ – Václav KUFNER, Historické krovy. Konstrukce a statika, Praha 2004, s. 91.

4  Jako první tuto informaci přinesl Vinzenz Luksch v topografickém soupise památek litoměřického 
okresu. Podrobně viz: Vinzenz LUKSCH, Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im poli-
tischen Bezirk Leitmeritz, kolem 1920, nevydaný strojopis (originál v Oblastním vlastivědném muzeu 
Litoměřice), s. 52.

5  Petr MACEK – Richard BIEGEL – Jakub BACHTÍK, Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, s. 483.

6  Táňa ŠIMKOVÁ, OPD Konojedy – kostel Nanebevzetí Panny Marie. Průzkum barevnosti klenby 
a přípor interiéru, Ústí nad Labem 2015.

7  Michal PANÁČEK, Kostel Nanebevzetí Panny Marie Konojedy. Stavebněhistorický průzkum barev-
nosti, Česká Lípa 2014.
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STAVEBNÍ DĚJINY KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V ZAHOŘANECH
Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech tvoří krajinnou dominantu širšího okolí 
a patří mezi poměrně známé památky raně barokní architektury v severních Če-
chách. Tato proslulost je dána tím, že se jedná o jednu z nejstarších barokních 
staveb vystavěných po třicetileté válce v Čechách, a také jejím poměrně tristním 
stavem. 

Předchůdci zahořanského kostela
Ačkoliv byl zahořanský kostel Nejsvětější Trojice vystavěn v polovině 17. stole-
tí, je vzhledem ke staršímu osídlení vsi oprávněné, ptát se po jeho případných 
předchůdcích. Tradiční prameny, které zachycují existenci kostelů ve vrcholném 
středověku, Zahořany nezmiňují.1 Lze tedy předpokládat, že místní obyvatelé do-
cházeli za bohoslužbami, svátostmi i svátostinami do kostela v blízkých Křešicích, 
který je doložen přinejmenším již v polovině 14. století.2 O existenci jakékoliv 
sakrální stavby v Zahořanech nemáme zprávy ani z předbělohorského období.3 

Za pozornost však stojí informace tzv. popisu Čech z roku 1654, který vychází 
z berní ruly. Podle zmíněného popisu měla v Zahořanech stát filiální kaple.4 Po-
dobné informace přináší i Georg Adalbert Wahner, podle nějž měla stát na místě 
nově zbudovaného kostela blíže nespecifikovaná kaple5, a stejné informace mají, 
údajně na základě zápisu ve farní kronice, také Josef Václav Bouchal6 a anonymní 
sepisovatel rukopisných dějin obce Zahořany.7 Vinzenz Luksch dokonce tvrdil, že 
barokní novostavba nahradila starší kostel zničený za třicetileté války.8 Jiní autoři 
se opírali o svědectví z doby výstavby kostela, čerpané patrně opět z farní kroniky, 
podle nějž „při stavbě nynějšího kostela našlo se zdivo natřené žlutou barvou“.9

Poloha na návrší na okraji Zahořan, které vyniká zejména z pohledu od Labe, byla 
pro vybudování stavby dominující širokému okolí velmi vhodná. Nový zahořanský 
kostel tedy mohl přirozeně navazovat na starší sakrální objekt, spíše kapli než 
kostel, o němž však nemáme žádné bližší informace.

Panorama  cký snímek stropní štukové 
výzdoby kostela, foto: Roman Švec 2017.

1

Mart in  Barus  –  Kami l  Podroužek

AREÁL KOSTELA 
NEJSVETEJŠÍ TROJICE 
V ZAHORANECH 
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Novostavba kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech
Jan de la Croone koupil Zahořany v roce 1651 a již v roce 1653 zahájil práce na 
novostavbě kostela. Stavba byla dokončena v roce 1656,10 a to nejpozději na po-
čátku léta.11 Na rok ukončení stavby poukazovaly dvě epigrafické památky přímo 
v kostele. Pamětní tabulka s jednoduchým nápisem „Andenken / De La Coroni / 
1656“ se nacházela v podkruchtí na pilíři u schodiště vedoucího na kůr.12 Její 
datace však nemusí být nutně současná se stavbou kostela. S touto dobou ovšem 
nesporně souvisí nápis, který se měl nacházet na vítězném oblouku ve zřejmé 
souvislosti s aliančním erbem stavitelského manželského páru, Jana de la Croone 
a jeho choti Markéty von Birenbach. Nápis, jehož plné znění cituje pouze Georg 
Adalbert Wahner a který sděloval, že zahořanský kostel nechal postavit výše uve-
dený manželský pár v roce 1656,13 byl v pozdější době zabílen.14 Částečně byl 
ještě fotograficky zdokumentován na počátku tohoto století,15 nyní jsou již jeho 
torza sotva patrná. Na fundátorský manželský pár s největší pravděpodobností 
odkazoval také alianční erb umístěný ve vrchní části hlavního vstupního portálu.
Ačkoliv nám dochované prameny nedokládají žádné konkrétní jméno, které by-
chom mohli bezpečně spojit s budováním kostela, lze se nepochybně připojit 
k mínění Vinzenze Luksche, podle nějž se na stavbě podíleli mistři litoměřického 
stavitelského cechu. Jejich nejstarší mistr Bernardo Spineta, který byl od roku 
1654 litoměřickým měšťanem, se následně v letech 1658–1661 objevuje i v za-
hořanské křestní matrice jako kmotr.16 

Vnější podoba, již zahořanskému kostelu vtiskl její stavitel, je ve své podstatě 
zachována až do dnešních dnů. Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s odsaze-
ným trojbokým závěrem. Průčelí kostela je trojosé, střední část s portálem vystu-
puje vpřed mělkým rizalitem. Boční části jsou členěny lizénovými rámci. V ose je 
umístěn štít oddělený římsou z prejzů, který je rovněž členěný lizénovými rámci 
a zakončený trojúhelníkovým frontonem završeným kovovou, dnes značně po-
škozenou svatozáří. Ostatní části obvodového pláště kostela (včetně presbytáře) 
jsou členěny lizénovými rámci, po celém obvodu kostela pak obíhá korunní římsa. 
Interiér kostela je jednolodní prostor s emporami. V západní části kostela je na 
stlačeném oblouku zděná, v čele konvexně vyklenutá kruchta, na kterou vede 
schodiště při jižní straně, jež dále pokračuje ke krovům. Loď je zaklenuta dvěma 
poli valené klenby s lunetami. Po obou stranách jsou valeně sklenuté boční kaple, 
vtažené mezi pilíři s bohatě profilovanými římsami. Z presbytáře jsou po stranách 
vchody do severního depozitáře a jižní sakristie. Zřejmě již při výstavbě koste-
la byla zřízena v prostoru presbytáře krypta. Dle pozdějších zpráv měl být její 
vchod zakryt cihlami, které bylo nutné při pohřbech odstraňovat.17 Zřejmě se 
mělo jednat o rodovou nekropoli zakladatele kostela, avšak Jan de la Croone je 
pohřben v  kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Ani z pozdějšího období ne-
máme zprávy o tom, že by byla krypta využívána jako místo posledního odpočin-
ku majitelů zahořanského panství, pouze 10. února 1731 byl do krypty pochován 
někdejší inspektor tohoto dominia Paul Friedrich Briccius.18

Vzhledem k údaji z roku 1664, kdy je doloženo vyplacení „Ziegeldacher“,19 a níže 
popsaným skutečnostem zastřešení ostatních objektů v zahořanském církevním 
areálu je velmi pravděpodobné, že kostel byl již od doby svého vzniku pokryt taš-
kami. Na střeše byla v této době vybudována sanktusová věžička a do ní osazen 
malý zvonek. Vzhledem k jednotné zakázce na další zvony v samostatně stojící 
zahořanské zvonici lze předpokládat, že i zvon v sanktusníku byl ulit v roce 1655. 
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Zda byla již v době stavby kostela zdobena tato věžička větrnou korouhvičkou ve 
tvaru kohouta, netušíme. Pramenně je tato s několika legendami spojená ozdoba 
doložena až v 19. století.20 Intaktní součástí výše zmíněné štukové výzdoby kos-
tela je na vítězném oblouku dodnes dochovaný alianční erb Jana de la Croone 
a jeho manželky Markéty von Birenbach,21 tedy fundátorů kostela. 

Vnitřní vybavení kostela
Se stavbou kostela pochopitelně souviselo i zabezpečení jeho vnitřního vybave-
ní. I v tomto směru byl Jan de la Croone pečlivým patronem. V kostele nechal 
zřídit hlavní oltář zasvěcený Nejsvětější Trojici a protějškový pár bočních oltářů 
v lodi zasvěcených zřejmě Panně Marii a Svatému Kříži,22 což mj. dokládají i zmín-
ky o třech oltářních plátnech a třech kanonických tabulkách v inventáři kostela 
z roku 1659.23 Dále lze počítat s takřka obvyklým mobiliářem – kazatelnou,24 
modlitebními lavicemi či křtitelnicí. O jejich podobě však nemáme žádné bližší 
zprávy, neboť padly za oběť pozdějšímu požáru kostela.

Varhanami byl kostel vybaven zřejmě již v roce 1656, kdy je při kostele doložen 
první varhaník.25 Dle mladšího podání měly být varhany přeneseny z kaple za-
hořanského zámku, podle jiného zdroje měly být do kostela Nejsvětější Trojice 
umístěny až v roce 1663.26 Bližší informace o tomto nástroji nemáme, je možné, 
že se jednalo pouze o pozitiv. Nezbytnou součástí kostela byla také křtitelnice 
doložená již k roku 1659, kdy kostelní inventář zmiňuje „eine weyßer plöchere 
Kößel zum Taufwasser“.27 Popis není zcela výstižný, je ovšem pravděpodobné, 
že se nejednalo o celou křtitelnici, ale pouze o plechovou misku, která v ní byla 
umístěna. Původní křtitelnice však byla během 18. století nahrazena novou, 
90 cm vysokou a zdobenou cherubíny, kterou Luksch datoval do pozdního ba-
roka.28 Pramenně je doložena poprvé roku 1836.29 Pozdější zprávy udávají její 
umístění ve výklenku, resp. části předsíně vlevo od vstupu do kostela.30

Rovněž Janu de la Croone vděčil kostel za své dovybavení různými liturgickými 
předměty, jak zaznamenává inventář sepsaný zřejmě roku 1659. Preciosa byla 
především stříbrná, mnohá však pozlacená, hojná byla veškerá liturgická roucha 
a kostel, v němž se mj. nacházely různé korouhve a krucifixy, měl být osvětlen 
řadou různých svícnů. Kompletní přehled o dobovém vybavení kostela podává in-
ventář z roku 1659.31 Paměť na fundátora Jana de la Croone trvala i díky dalšímu 
předmětu, který kostelu věnoval, válečné vlajky s pozlacenou špičkou.32 Nutno 
dodat, že militaria nebyla zcela obvyklou součástí kostelního vybavení.

Další záležitosti spjaté s výstavbou kostela
Datum svěcení kostela Nejsvětější Trojice není jisté. Dobře informovaný a s ne-
zvěstnou zahořanskou farní kronikou obeznámený Georg Adalbert Wahner tvr-
dí, že svěcení provedl ještě v roce 1656 první litoměřický biskup Schleinitz.33 
Obvykle exaktní Johann Schlenz uvedl na různých místech svého díla o počátcích 
litoměřické diecéze dvě data – 26. května 165634 a svátek Nejsvětější Trojice 
(27. května) v roce 1657, přičemž ve druhém případě zmínil i přítomnost bis-
kupa Schleinitze.35 Pozdější datum uvádí i Luksch,36 dřívější naopak ve svém 
drobném spisku zahořanský kněz Josef Václav Bouchal37 a s drobnou obměnou 
také Tesař.38 Vzhledem k patrociniu kostela by bylo logické, aby jeho vysvěcení 
proběhlo na svátek Nejsvětější Trojice, což odpovídá roku 1657.39 Ve stejném 
roce byla nadto založena matrika40 i kniha kostelních účtů.41 Navíc pokud by ke 



120

svěcení kostela došlo 26. května 1656, stalo by se tak pouhý den po slavnostním 
vstupu biskupa Schleinitze do Litoměřic a jeho intronizaci v tamní katedrále,42 
což není příliš pravděpodobné. Lze tedy předpokládat, že k vysvěcení kostela 
došlo 27. května 1657. V těchto souvislostech je dobré ještě připomenout, že 
při zahořanském kostele působil od počátků duchovní, fara zde však vznikla až 
v roce 1658.43 Do kolatury zdejšího duchovního správce měly vzhledem k nedo-
statku duchovenstva patřit po dohodě mezi Janem de la Croone a litoměřickým 
biskupem Maxmiliánem Rudolfem Schleinitzem také neobsazené Horní Počaply 
a Křešice, které byly součástí biskupských statků. Tento stav pak trval až do roku 
1756, kdy vznikla samostatná křešická farnost.44

Mladší stavební úpravy kostela
Ke stavu a vývoji zahořanského kostela ve druhé polovině 17. století neexistuje 
mnoho zpráv. V roce 1664 obdrželi neznámý malíř, kovotepec, tesaři a pokrývači 
11 zlatých a 26 krejcarů za „Knopf und Kreutz“.45 Je pravděpodobné, že takto byl 
ozdoben vrchol zvonice, neboť podobně je jeho zakončení popisováno i v 19. sto-
letí,47 zatímco na vrcholu sanktusníku je doložena korouhvička ve tvaru kohouta. 
Ve stejném roce pak byla opravena také kazatelna a hřbitovní zeď.47 

Zásadnější změny ve vybavení kostela je možné datovat až do samého závěru 
17. století a spojit je s dalším z patronů, a sice s Hellfriedem Františkem Kaiser-
steinem i s jeho ženou Františkou Blandinou. Na prvním místě je nutné uvést 
dřevěnou polychromovanou asi 2 metry vysokou sochu sv. Jana Nepomuckého, 
kterou baron Kaiserstein zakoupil roku 1696 v Praze a věnoval ji kostelu. Umís-
těna byla na konzole naproti kazatelně.48 Údajně se mělo jednat o třetí nejstarší 
dřevěnou sochu sv. Jana Nepomuckého v Čechách.49 

V roce 1697 baronka Františka Blandina fundovala třetí z bočních oltářů v zaho-
řanském kostele, který byl zřejmě z donátorčiny vůle zasvěcen sv. Anně.50 O dva 
roky později byl kostel zasažen požárem, o němž nemáme žádné bližší podrob-
nosti.51 Dle Luksche požár zničil hlavní oltář, o rozsáhlejší katastrofu se však zřej-
mě nejednalo, neboť ho přežila i výše zmíněná dřevěná socha sv. Jana Nepomuc-
kého.52 Tomu by mohla nasvědčovat i absence jakýchkoliv významnějších výdajů 
na opravy kostela v zádušních účtech.53

V roce 1702, kdy Zahořany vlastnil zřejmě již František Mikuláš z Valdštejna, byla 
úštěckým truhlářem Sieberthem zhotovena nová dřevěná architektura hlavního 
oltáře. Do ní pak byly osazeny dva obrazy, které byly pořízeny v Praze. Na hlavním, 
nahoře půlkulatě ukončeném plátně byla zobrazena Nejsvětější Trojice oslavova-
ná anděly, malba umístěná v nástavci představovala uprostřed monogram IHS do-
provázený anděly.54 Zřejmě v souvislosti s opravami hlavního oltáře vznikl v roce 
1702 také čtvrtý boční oltář kostela Nejsvětější Trojice zasvěcený sv. Antonínu 
Paduánskému. Jeho donátorem byl písař zahořanského panství „Ribogilek“.55

Kostel pod patronátem rodu O’Gilvy
Již v roce 1711 byla vystavěna nová kruchta,56 na níž byly ještě téhož roku osazeny 
nové varhany, zhotovené sokolovským mistrem Franzem Dominikem Kannhäuse-
rem.57 V návaznosti na tuto stavební úpravu byl na vnitřní stranu průčelní zdi nad 
kruchtou umístěn štukovými akanty rámovaný alianční erb, který je označován 
jako „Doppelwappen der Ogilvy“.58 Heraldicky vpravo je vyobrazen erb rodu 

Půdorysný plán 1NP areálu kostela 
se zvonicí, kaplí a ohradní zdí, 
autoři: Jan Horák, David Skalický 
a studen   KHI 2017.

2

Areál kostela, zleva kaple sv. Jana 
Nepomuckého, ve středu kostel 
Nejsvětější Trojice, vpravo kampanila, 
foto: Jan Peer 2017.
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O’Gilvy, druhý erb patří štýrskému rodu Weltz (Welz), z nějž pocházela manželka 
Hermanna Karla O’Gilvy Ester Anna. K jejich sňatku došlo 20. února 1713, což 
je datací post quem této heraldické památky. Jedná se o nepochybný protějšek 
aliančního erbu Jana de la Croone a Markéty von Birenbach na vítězném oblouku.
V letech 1719 a 1720 proběhla poměrně výrazná oprava kostela. V květnu 1719 
byli vyplaceni zedníci a tesaři a uhrazen potřebný materiál.59 V následujícím roce 
proběhla oprava celé kostelní střechy spočívající v přeložení a částečné výměně 
střešních tašek.60 Jaké konkrétní práce proběhly v kostele především v roce 1719 
nelze na základě jednoduchých účetních záznamů přesně určit, ale je možné, že 
měly nějakou souvislost s krovem, což by mohlo korespondovat i s následující 
opravou střechy. Další oprava kostelní střechy proběhla v roce 1736.61

Četné opravy rovněž prodělala zvonice. V roce 1715 bylo zřejmě vyměněno její 
plechové zastřešení. Ze zádušních prostředků byli vyplaceni tesaři i pokrývači 
a byl uhrazen „plech und anderen material“.62 K dalšímu novému oplechování 
zvonice došlo v roce 1729.63 O dva roky později však zahořanský kostel postihla 
velká bouře („großen Sturm Wind“), která vytloukla kostelní okna64 a shodila část 
plechu ze zvonice a šindelové krytiny ze střechy kaple sv. Jana Nepomuckého. 
Opravou oplechování byl pověřen klempíř Gabriel.65 

Dochované zádušní účty umožňují poznat blíže i vybavení zahořanského koste-
la. Nejpozději v roce 1709 v něm existoval Boží hrob.66 V roce 1715 byl za dva 
zlaté pořízen nový pár cínových obětních konviček.67 O tři roky později přelil 
blíže neurčený litoměřický cínař šest velkých a dva malé svícny za celkovou sumu 
25 zlatých 9 krejcarů.68 V kostele byla nejpozději od roku 1720 umístěna relik- 
vie, pro niž byla ve zmíněném roce křešickým truhlářem za 14 zlatých vyrobena 
jakási skříňka,69 o dva roky později bylo za tři zlaté pořízeno voskové Jezulátko 
do jeslí70 a v roce 1727 pak byly pro umístění na hlavní oltář zakoupeny u nezná-
mého kováře tři páry váz („Blumen Stöckh“).71 O čtyři léta později byl pořízen 
nový velký modrý prapor, přičemž na starší malý modrý prapor byly namalovány 
dva obrazy.

Dle mladších zpráv72 byla architektura všech čtyř bočních oltářů sjednocena 
do stejné podoby73 litoměřickým sochařem Matthiasem Tollingerem (Dollinge-
rem), který zemřel roku 1740.74 Definitivní podobu zahořanským oltářům dal 
roku 1766 litoměřický štukatér a mramorář Martin Hennenvogel.75 Jeho práce 
na hlavním oltáři nebyla hrazena z kostelních účtů, ale z daru mlynáře Josefa 
Meltzera (Melzera, Mötzera)76 v hodnotě 400 zlatých.77 Tato suma však nedo-
stačovala, a tak majitelka zahořanského panství a patronka kostela věnovala na 
vybudování nové oltářní architektury potřebný materiál a ještě částku 300 zla-
tých.78 Na stavbu oltáře měl přispět i sládek Petr Anton.79 Hennenvogel do nové 
architektury z umělého mramoru zakomponoval dva původní obrazy z roku 1702. 
Na oltářní římsu umístil dvě protějškové sochy andělů, z nichž jednoho Luksch po-
važuje za Archanděla Michaela,80 a na oltářní branky sochy sv. Petra a sv. Pavla. 
S drobnými úpravami zůstalo toto Hennenvogelovo dílo v kostele v nezměněném 
stavu až do poloviny 20. století.

Vzhledem k jasnému rozdílu v podobě první a druhé protějškové dvojice ved-
lejších oltářů a zároveň relativní podobnosti utváření architektury první dvojice 
(tj. oltářů Panny Marie a sv. Kříže) s formou hlavního oltáře, uvažoval Vinzenz 

Výřez perokresby pohledu na portál 
kostela Nejsvětější Trojice, převzato z: 
Vinzenz LUKSCH, Topographie der histo-
rischen und Kunst-Denkmale im poli  s-
chen Bezirke Leitmeritz. Teil II. Der poli  s-
che Bezirk Leitmeritz, Leitmeritz 1920.
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Luksch také o možnosti, že by mramorování zmíněných dvou oltářů pocháze-
lo rovněž od Martina Hennenvogela.81 Tvaroslovná podobnost by tomu mohla 
skutečně naznačovat, stejně tak je pravděpodobné, že k uskutečnění tohoto díla 
mohlo dojít rovněž v roce 1766. 

Výše zmíněný zahořanský mlynář Josef Meltzer (Möltzer)82 patřil ke skutečným 
dobrodincům zdejšího kostela. V roce 1766 se zásadním způsobem podílel na 
přestavbě hlavního oltáře, v závěti pak odkázal 150 zlatých na novou kazatelnu.83 

Vzhledem k tomu, že zemřel v září 1772,84 byla tato nepostradatelná součást 
kostelního inventáře vybudována zřejmě v následujícím roce. Jednalo se o vcelku 
tradiční dřevěnou pětibokou kazatelnu zdobenou vyobrazením čtyř evangelistů 
a čtyř církevních otců, kteří byli umístěni v bočních polích kazatelny a dále ve 
třech polích, která kryla schody. Na stříšce kazatelny byla umístěna socha Spa-
sitele.85 Jednou z nejcennějších součástí vybavení zahořanského kostela, která 
si zaslouží samostatnou pozornost, byla monstrance, resp. její součást sloužící 
k uchycení adorované hostie zvaná lunela či melchisedech.86 Samotnou tepanou, 
pozlacenou a hojně zdobenou monstranci věnoval kostelu mlynář Jan Jiří Rosen-
kranz. Jednalo se o zbožný dar, který nechal u litoměřického zlatníka Samuela 
Franze Steinbrennera za 296 zlatých vyrobit v roce 1740 na památku své zesnulé 
ženy Apolonie.87

Donátorkou melchisedechu byla výše zmíněná hraběnka Ester Anna O’Gilvy, kte-
rá jej nechala vyrobit ze 40 dukátů, tj. ze čtrnáctikarátového zlata o celkové váze 
73,5 gramu.88 Jeho plocha byla posázena brilianty a rubíny, přičemž uprostřed 
se nacházel jeden velký briliant a pod ním jaspis. Oba tyto nejcennější drahé ka-
meny obdržel někdejší majitel zahořanského panství Karl Hermann O‘Gilvy jako 
dar od císaře Karla VI. za to, že mu dvakrát přinesl od prince Evžena Savojského 
cennou zprávu z bojů proti Turkům.89 Melchisedech darovala hraběnka kostelu 
v roce 1766 či 1767.90 Cennost přečkala – na rozdíl od Rosenkranzovy monstran-
ce91 – i zabavování kostelního stříbra v roce 1810 a byla již tehdy velmi ceněna, 
o čemž mj. svědčí i poznámky v dobových pramenech, že nebyla uložena v koste-
le, ale u příslušného kostelního patrona.92

V roce 1797 pak byly výrazným způsobem přestavěny varhany. Nástroj, který byl 
vyroben ve Štětí, byl obrácen samostatným positivem s hracím stolem přímo do 
lodi kostela, čímž byla zásadním způsobem změněna jeho celková dispozice.93 

Drobnou zmínku si zaslouží událost z 3. října 1715, kdy zde došlo k zázračné-
mu uzdravení jakési patnáctileté Kateřiny z Plzeňska, která byla „slepá a křivá 
(krumm)“. Berla, kterou zázračně uzdravená již nepotřebovala, byla pověšena 
na hlavní zdi za oltářem a zahořanský kostel začali vyhledávat četní poutníci.94 
Mírně odlišně popisuje tuto událost Georg Adalbert Wahner, který sice nezná 
zázračně uzdravenou z Plzeňska jménem, ale dodává, že zároveň s ní došla uzdra-
vení i Anna Františka Donátová, manželka úštěckého primátora.95

Inventář z roku 1810 popisuje četné předměty devočního charakteru, které se 
měly nacházet při „Jesukindl Altar“. Jedná se patrně o oltář zasvěcený sv. Anně, 
na němž však bylo vyobrazeno celé Kristovo příbuzenstvo, včetně Krista jakož-
to dítěte. Při tomto oltáři se tedy mělo nacházet množství devočních stříbrných 
mincí různého původu, filigránových medailek a různých dalších stříbrných před-
mětů.96 V roce 1756 bylo při kostele založeno bratrstvo zasvěcené Nejsvětější 



125

Trojici. O činnosti bratrstva nemáme žádné zprávy, jistou představu si lze učinit 
pouze z písemností spojených s jeho zánikem. Zahořanské trojiční bratrstvo se 
nikterak nevymykalo obdobným venkovským konfraternitám. Všechny předměty, 
kterými disponovalo, byly v aukci dne 17. srpna 1785 rozprodány, čímž bratrstvo 
zaniklo.97

Sanace statických problémů 
      a vybavení kostela v první polovině 19. století
Vzhledem k nedostatku pramenů nelze ke stavebním dějinám kostela v posled-
ní třetině 18. století sdělit nic bližšího. Žádné podstatné změny ovšem nelze 
předpokládat, pozornost bylo věnována především běžné údržbě objektu. Někdy 
kolem roku 1800 však došlo k zásadní události, ovlivňující dějiny zahořanského 
kostela až do dnešních dnů. Z neznámých důvodů, které dobové prameny 
neobjasňují, došlo k vytvoření velkých trhlin ve zdi především v okolí hlavního ol-
táře.98 Jak vyplývá ze stavebních spisů z roku 1816, byly tyto trhliny ohledány již 
roku 1804 stavebním ředitelem c.k. komory Ramischem,99 který zhodnotil, že ře-
šení tohoto problému nesnese odkladu. Jak je pak dále zmíněno v dokumentech 
z roku 1816, k žádným opravám nebylo přistoupeno, a to zřejmě vzhledem k pře-
vodu panství z majetku c.k. komory na toskánské Habsburky.100 K oddalování 
oprav nepochybně přispěly i události dalších let včetně státního bankrotu, takže 
k jejich realizaci došlo až ve zmíněném roce 1816. K uskutečnění byl připraven 
plán vytvořený stavebním dozorcem („Baufaufseher“) Prokschem, který zcela od-
povídal návrhu opatření z roku 1804. Podle něj měl být zcela vyměněn krov bez 
jakéhokoliv využití materiálu z původního krovu. Vzhledem k tomu, že nebylo 
údajně možné sundat starý krov bez přípravy nového, existoval odhad, že kostel 
by byl bez střechy až 62 týdnů, což vyvolávalo pochopitelné obavy ze značného 
poškození jeho interiéru. Nakolik byl tento návrh realizován, nelze pramenně do-
ložit, pouze obvykle dobře informovaný Luksch, který měl ještě k dispozici farní 
kroniku, tvrdí, že nový krov byl na kostel osazen roku 1816.101 

K zásadnímu stavebnímu zásahu tak došlo až v roce 1844. Kostel byl stažen táhly, 
aby se praskliny dále nezvětšovaly. Vzhledem k tomu, že Luksch čerpá informace 
o této úpravě z blíže neurčeného zápisu vrchnostenského stavitele Proksche,102 
je pravděpodobné, že tento je i autorem níže popsané „záchranné akce“. Aby bylo 
zabráněno tvoření a dalšímu rozšiřování trhlin ve zdech i klenbě, byla do kostela 
ve výšce hlavní interiérové římsy instalována dvě táhla. Stavební akce proběh-
la v roce 1844, pouze závěrečné vyúčtování bylo sepsáno až v únoru 1845.103 

Vinzenz Luksch ovšem v době kolem 1. světové války pouze stručně konstatuje, 
že táhla nebyla schopná udržet pohyb ve stavbě, který stále trvá.104 Tomu by 
mohla nasvědčovat i skutečnost, že do roku 1925 je pak datováno další stažení 
kostela „sponami“ a podrobnější zprávy o stavebním stavu kostela, pocházející 
z přelomu 30. a 40. let 20. století, tento problém opět znovu řeší. 

Kostelní mobiliář zaznamenal zabavování tzv. kostelního stříbra pro státní účely 
v roce 1810, které bylo způsobeno nedobrou finanční situací habsburské mo-
narchie během napoleonských válek. Ze Zahořan byla odvezena např. velká stří-
brná monstrance, stříbrná lampa, kadidelnice, ciborium a další předměty.105 
V kostele tak zůstala preciosa z méně cenných materiálů, zejména z mědi. In-
ventář z roku 1810 také umožňuje učinit si alespoň rámcovou představu o vy-
bavení kostela sochami či obrazy.106 Nacházel se zde krucifix určený k Božímu 
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hrobu a pro různé ceremonie, další malý krucifix stál na oltáři, v kostele stály 
dřevěné sochy Panny Marie Bolestné a sv. Barbory, dále „Bildniß“ Zmrtvýchvsta-
lého Krista, dva malí dřevění andělé, plátno s namalovaným krucifixem, jímž se 
v postní době zakrýval hlavní oltář, a soška Panny Marie, pro niž existoval i zvlášt-
ní obleček.107 V sakristii se nacházel votivní obraz k Nejsvětější Trojici a dále 
menší vyobrazení Příbuzenstva Kristova.108 Inventář z roku 1836 přináší pouze 
drobné změny – mariánská soška byla přesunuta do kaple sv. Jana Nepomucké-
ho, na bočních oltářích se objevily „Glasbilder der Heiligen“ a v sakristii obraz 
sv. Donáta.109

Doloženy máme rovněž průběžné práce na varhanách a k roku 1826 je dolože-
na oprava takřka všech nástrojů na hudebním kůru, která stála záduší 9 zlatých 
a 43 krejcarů.110 V souvislosti s kostelním mobiliářem je nutné zmínit, že v roce 
1840 došlo ke vloupání do kostela. Zda pachatelé odcizili něco z inventáře, se 
ovšem nepodařilo zjistit, jedinou zprávu o této neblahé události čerpáme z jed-
noduchého popisu kostela z roku 1856.111

Století „bez pramenů“ – zahořanský kostel v letech 1845–1945 
Tragická událost postihla kostel 19. července 1860, kdy byl při bouřce zasažen 
bleskem a celá sanktusová vížka shořela, přičemž malý zvon spadl dolů a rozdrtil 
se. Kostel tak již poněkolikáté doplatil na svou dominantní, avšak zároveň expo-
novanou polohu. Nový zvon byl v následujícím roce ulit litoměřickým zvonařem 
Franzem Heroldem z trosek toho původního, jednalo se tedy v podstatě o přeli-
tí. Náklady na jeho výrobu však nehradilo ani záduší, ani patron, nýbrž manželé 
Josef a Franzsika Schernsteinovi z přifařené vsi Sedlec.112 

V roce 1873 došlo k renovaci hlavního oltáře Nejsvětější Trojice. Zároveň byla 
štafírována i první dvojice bočních oltářů, tedy křížový a mariánský oltář.113 
Deset let po zmíněném štafírování oltářů, tedy roku 1883, byl „schön renoviert“114 

i celý kostel, což ovšem velmi pravděpodobně spočívalo pouze v interiérových 
úpravách. Kostel byl právě v uvedeném roce naposled vybílen a vymalován.115 
Na tyto práce odkazoval dnes již sotva patrný nápis na zdi kruchty, který byl v již 
poškozeném stavu zdokumentován ještě na počátku tohoto století – „RENOVA-
LEM ANNO DOMINI / 1883 / KARL A.....I / MALER, LEIT.....“.116 Na jeho základě 
lze s velkou pravděpodobností identifikovat malíře, který výmalbu prováděl. Byl 
jím litoměřický Karl Ambrosi, který byl sice označován jako „malíř pokojů a natě-
rač“, avšak v 70. letech 19. století prováděl obdobné práce v kostelích v Žitenicích 
a Sulejovicích.117

Rekvizice zahořanských zvonů během první světové války proběhla ve dvou eta-
pách. Nejprve byly 9. listopadu 1916 zabrány tři menší zvony ze zvonice – zvon 
zasvěcený Panně Marii, zvon zasvěcený Všem svatým a umíráček z roku 1749. 
O necelý rok později, 4. září 1917, došlo i na poslední, největší zvon zavěšený 
v Zahořanech již od roku 1655, který byl zasvěcen Nejsvětější Trojici.118 Do roku 
1925 je pak datováno další stažení kostela „sponami“, tato informace však pochází 
až ze zprávy hodnotící stav kostela v roce 1947,119 čímž může být její spolehlivost 
mírně zpochybněna. Lokaci spon či další detaily již citovaný dokument nepřináší.
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Již v roce 1937 byl vyhotoven projekt na celkovou opravu kostela i fary v Zaho-
řanech, o jehož realizaci bylo usilováno především na počátku 40. let, kdy však 
kostelním patronem byla hospodářská společnost Sächsische Bauernsiedlung, 
která se – i s ohledem na celkovou proměnu patronátních povinností v rámci 
sudetské župy – k opravám příliš neměla. Dílčí stavební práce však nakonec 
proběhly.120

Stručný nástin stavebních dějin kostela po roce 1945
Poválečné dokumenty jako by ve své podstatě přirozeně navázaly na předchozí 
neukončená jednání, jejich obsah je alespoň totožný. Kostel potřeboval nutnou 
opravu, ovšem patron nedostával svým povinnostem, respektive nebyl k zas-
tižení.121 Radikálně se ale také proměnil stav kostela, neboť zřejmě na sklonku 
2. světové války došlo k leteckému bombardování železniční trati Litoměřice – 
Mělník, přičemž „některé pumy vybuchly v blízkosti kostela.“ Důsledkem mělo 
být podle hodnotících zpráv pocházejících zejména z let 1947 a 1948 prohlou-
bení statického poškození kostela: „frontální zeď kostela je prasklá uprostřed, 
[…] klenba kostela je po celé délce prasklá třemi rovnoběžnými trhlinami, z nichž 
prostřední je nejhorší a ohrožuje bezpečnost přítomných stále opadávajícími kusy 
zdiva.“ Celkově bylo zhodnoceno, že pokud nebude kostel urychleně opraven, 
hrozí jeho sesutí.122 Křešický stavitel Sander předložil v roce 1947 návrh oprav, 
které byly celkově vyčísleny na 300 490 Kčs. Patronátní otázky ještě nebyly kvůli 
výše dotčenému nevyřešenému pozůstalostnímu řízení vyřešeny, příslušné obce 
neměly na takovéto opravy finanční prostředky.123

Další informace o stavebním stavu kostela pocházejí až ze 70. let 20. století. 
Během bouřky někdy na přelomu května a června 1974 uhodil blesk do sanktus-
níkové věžičky. Byl zničen její střešní plášť, poničena trámová stolice a poškození 
se nevyhnuly ani okolní střešní tašky. O rok později bylo torzo sanktusníku sne-
seno a vzniklý otvor zakryt.124 V roce 1976 pak byl vypracován plán na statické 
zajištění kostela, jehož autorem byl zřejmě „stavební dozor pan Moravec“.125 

Tento návrh byl předložen litoměřickému Okresnímu národnímu výboru, který jej 
vzhledem k nedostatku finančních prostředků zamítl. Křešická samospráva a ně-
kdy i jednotliví občané se obraceli na farní úřad či konzistoř s žádostí, aby byl 
řešen havarijní stav kostela, neboť se jedná o cennou památku a dominantu obce, 
jejíž současný stav však ohrožuje obecnou bezpečnost, neboť z kostela padají 
cihly na hřbitov. Církevní instituce odpovídaly ve smyslu, že samy nemají finanční 
prostředky a že jsou v tomto plně závislé na státu. Tristní stav kostela, kde se 
již od 50. let 20. století nekonaly bohoslužby, se stal přinejmenším od počátku 
80. let cílem zlodějů. V letech 1983 a 1984 jsou postupně doloženy krádeže ol-
tářních obrazů Nejsvětější Trojice, sv. Rodiny a sv. Antonína, z nichž poslední se 
podařilo vypátrat a v roce 1986 vrátit Farnímu úřadu v Křešicích.126 

V 90. letech byly proto zbytky movitého mobiliáře odvezeny do depozitáře, při-
čemž varhany, křtitelnice a sochy sv. Petra a Pavla z oltářních branek byly v roce 
2000 po restaurování umístěny do kompletně opraveného kostela sv. Petra a Pav-
la v Růžové na Děčínsku.127 Přes opravu střechy, resp. osazení nové střešní taš-
kové krytiny před rokem 2000 je kostel nadále v havarijním stavu, nadějí pro něj 
však jsou současné aktivity spolku Pro Zahořany, mezi jehož cíle patří oprava tam-
ního kostela Nejsvětější Trojice.
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KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Samostatnou pozornost si zaslouží kaple sv. Jana Nepomuckého, stojící v severo-
východním koutu hřbitova, který obklopuje zahořanský kostel Nejsvětější Trojice.
Jedná se o centrálu s netradičním pětibokým půdorysem. Je vystavěna na vyso-
kém soklu prolamujícím severovýchodní nároží hřbitovní zdi. Skarpovité opření 
jeho zdí a flankující předsazení obvodové hřbitovní zdi upomínají na stavbu in 
modo di fortezza, která má evokovat dělostřelecký bastion.128 Sokl i zdi kaple 
jsou vyzděny z lomové opuky na hubenou vápennou maltu, ložné i styčné spáry 
jsou šíbrovány. 

Všechna průčelí kaple jsou členěna lizénovými rámci, v polích i tektonice pojed-
nána monochromatickou hlazenou omítkou, probarvovanou do světlého okru 
kopaným pískem. Omítka soklu je novodobá, natažená na pekované starší hla-
zené omítce. Sousedící východní a severní pole jsou prolomena vždy jedním ty-
pově shodným okenním otvorem s přímými špaletami a stlačeným záklenkem. 
Otvor lemují ploché, pravoúhle odstupněné šambrány se spodními uchy, obíhané 
zdvojenou páskou. Pod každým uchem je zavěšena trojice kapek (guttae) s ku-
ličkami.129 Vstupní průčelí je otevřeno nearchitektonizovaným stlačeně sklenu-
tým vjezdem, uzavíraným dvoukřídlými vraty. Nad průčelí vystupuje trojúhelný 
štít, nasazený na odstupňovanou korunní římsu, jehož křídla zdůrazňují římsy 
profilované oblouny a pravoúhlým odsazením. Stanová střecha vrcholí atypickou 
osmibokou sanktusníkovou věžičkou. 

Výrazná je výzdoba stěn a stropu nevelkého pětibokého prostoru kaple. Plochý 
strop je nasazen na mohutnou štukovou římsu, profilovanou oblouny přes výraz-
ný fabion. Ten obíhá na vnitřní straně drobný odsazený prut. Střed stropu obsadi-
lo kruhové zrcadlo lemované štukovou profilací, která střídá pruty a prožlabení. 
Každý z pěti koutů stropu obsadilo drobné zrcadlo v podobě stylizovaného srdce, 
vymezené drobným prutem, odsazeným na ploché pásce. Profilace jsou pojed-
nány bílým vápenným nátěrem, zrcadla a pole světlým okrem. Pět srdcí v kou-
tech nároží vyjadřuje dvojí symboliku. Srdce představuje Caritas (Lásku), třetí 
z hlavních křesťanských ctností, a počet pět, který se projevuje také jako modul 
dispozice kaple, je hlavním číselným kódem legendy sv. Jana Nepomuckého. Pět 
hvězd, které se objevily nad místem, kde se ve Vltavě zachytilo jeho tělo, odkazu-
je k pěti ranám Kristovým a současně sestavuje kryptogram slova TACUI – mlčel 
jsem. Ten je ústředním motivem syžetu nepomucenské legendy. Srdce je v sou-
vislosti se sv. Janem Nepomuckým zobrazováno pro zdůraznění vedlejších motivů 
legendy, jeho lásky k bližnímu, pomoci chudým a postiženým, jeho starosti o vdo-
vy a sirotky. 

Vrcholně barokní štukaturu ruší rokoková výmalba iluzivní oltářní architektury 
retabula, umístěného do severozápadního koutu nad oltářní mensu. Retabulu do-
minuje iluzivní středová nika vrcholící konchou, zdobenou mušlí. V patě niky je 
umístěn stylizovaný iluzivní podstavec sochy. Je pravděpodobné, že na něm měla 
být vymalována postava světce, které iluzivní oltářní architektura měla tvořit po-
zadí. V místě byl však zavěšen obraz, nebo plastika, jak dokládají kotvící otvory, 
které narušují malbu. Symbol jazyka, vyvedený nad nikou v rokokové kartuši tech-
nikou malby chiaroscuro, dokládá opět zasvěcení kaple sv. Janu Nepomuckému. 
Jazyk směřující špičkou nahoru symbolizuje uchování zpovědního tajemství, v šir-
ších souvislostech však také upozorňuje na Silentium, ctnost Mlčenlivosti.

Pohled na kapli sv. Jana Nepo-
muckého od severovýchodu, 
foto: Kamil Podroužek 2017.
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I přes poměrně jednoznačnou atribuci je datace kaple problematická a literatura 
ji obecně považuje „pouze“ za barokní.130 Prameny z druhé poloviny 17. století 
se o kapli nezmiňují.131 Přesto nelze vyloučit, že pětiboký objekt byl vystavěn již 
v souvislosti s výstavbou kostela. Jako kaple je ovšem uváděn poprvé až v roce 
1731, kdy byl sepsán její inventář, který zmiňuje Luksch.132 Jedinou informací, 
již tento autor ze zmíněného pramene zprostředkovává, je označení v kapli za-
věšeného obrazu sv. Jana Nepomuckého jako „starého“. Zda byla v této době 
„stará“ i kaple, nebo byl do ní pouze zavěšen starší obraz, nelze spolehlivě rozře-
šit. Hypoteticky je možné stavbu kaple spojit se dvěma osobnostmi zakladatelů – 
buď s majitelem zahořanského panství Hellfriedem Františekem Kaisersteinem, 
který byl zřejmě nepomucenským ctitelem a roku 1696 pořídil do kostela jeho 
sochu,133 nebo také s  hraběnkou Annou Esther O’Gilvy, která v roce 1716 zřídila 
menší kapli zasvěcenou Zvěstování Panny Marie v zahořanském zámku.134 

Kaple sv. Jana Nepomuckého tedy nepochybně stála na počátku 30. let 18. století, 
když se v ní nacházel „starý“ titulární obraz a nepochybně také oltářní mensa. 
O oltářní architektuře však prameny mlčí. Střecha byla v této době pokryta došky, 
které byly částečně shozeny při bouři zřejmě v roce 1731135 a opraveny v násle-
dujícím roce za 1 zlatý a 15 krejcarů.136

Patrně až v poslední třetině 18. století, a vyloučit nelze ani dobu mírně pozdější, 
byla v kapli vymalována rokoková iluzivní oltářní architektura, kterou Luksch 
připsal litoměřickému malíři Františku Josefu Kučerovi.137 Toto autorské určení 
nebylo nikým vyvráceno, nepodařilo se však dohledat přímé prameny potvrzující 
tuto skutečnost. František Josef Kučera (1749–1820) byl rodákem z nedalekých 
Křešic, působil v biskupských službách a často maloval také obdobné iluzivní ol-
tářní architektury.138 Právě v rámci této cca 1,5 m vysoké a 1 m široké nástěnné 
malby byl umístěn výše zmíněný obraz sv. Jana Nepomuckého.139 Někdy mezi lety 
1810–1836140 byla do kaple z kostela přenesena milostná soška Panny Marie, 
k níž příslušely i její oděvy.141 Jak dlouho v kapli plastika zůstala a jaké byly vůbec 
její další osudy, zůstává otázkou. Kaple je totiž v inventářích z 19. století vždy pou-
ze jednoduše popsána ze stavební stránky, její vnitřní vybavení zmíněno není.142

Míru opotřebení střešní krytiny dokazuje její kompletní výměna, k níž bylo při-
stoupeno v roce 1838 a kterou z většiny hradila vrchnost, záduší přispělo částkou 
43 zlatých a 51 krejcarů.143 Vzhledem k tomu, že střecha kaple je v roce 1844 
uváděna jako prejzová,144 je velmi pravděpodobné, že v roce 1838 byla realizová-
na pokládka právě této krytiny. K roku 1844 se váže také první zmínka o věžičce, 
která byla, tak jako v současnosti, oplechovaná.145 Stavební vývoj kaple uzavírá 
nedávná oprava fasády vstupního a dvou navazujících průčelí, které se pohledově 
uplatňují z prostoru hřbitova.146 

Význam drobné stavby patrně souvisí s jejím uplatněním v rámci hřbitovního 
areálu. Na základě shodných architektonických znaků lze zatím předpokládat, že 
byla vystavěna zároveň s kostelem v rámci širší koncepce celého areálu. Stávají-
cí ohradní zeď, která ke dvěma průčelím kaple dobíhá, je mladší. Stavba mohla 
již od počátku sloužit k vystavení ostatků, případně k jejich uložení. Nelze vy-
loučit, že vysoká podnož ukrývá dnes nepřístupný prostor ossaria, jak by mohl 
napovídat její vysoko zdvižený sokl. Kdy přesně byl objekt přeměněn na kapli 
sv. Jana Nepomuckého, nevíme. V tzv. nepomucenském dotazníku z roku 1715, 

Barokní strop kaple sv. Jana Nepomucké-
ho s nepomucenskou symbolikou ctnos   
Caritas, foto: Kamil Podroužek 2017.
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Iluzivní rokoková oltářní architektura 
s nepomucenskou symbolikou v severo-
východním koutu kaple sv. Jana Nepo-
muckého, foto: Roman Švec 2017.
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Půdorysný plán stávajícího stavu 1NP 
kaple sv. Jana Nepomuckého, 
autoři: David Skalický, Jan Horák 2017.
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který mapoval úctu k dosud nekanonizovanému bývalému pražskému generální-
mu vikáři, zmíněna není.147 Z roku 1731 pak pochází její první, byť pouze zpro-
středkovaně známý inventář.148 Rozmezí let 1715–1731 se jeví jako naprosto 
adekvátní k tomu, aby byla nepomucenská kaple zřízena ať už jako projev úcty 
směřující k Nepomukově beatifikaci, resp. kanonizaci, či naopak jako její výsledek. 
Svatý Jan Nepomucký byl ve své době chápán jako ztělesnění Hortus conclusus, 
zahrady skrze mlčenlivost uzavřené,149 což je v přeneseném významu prostor 
hřbitovních areálů. K zasvěcování hřbitovních kostelů a kaplí sv. Janu Nepomuc-
kému v českých zemích v době barokní lze nalézt určité analogie.

Zřejmě nejstarší hřbitovní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena na býva-
lém hřbitově Týnského předměstí v Domažlicích již v roce 1699. Jedná se o šesti-
bokou centrální stavbu členěnou nárožními pilastry se sanktusníkovou věžičkou 
na vrcholu jehlancové střechy. Hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého v Dejvicích 
byl vystavěn na místě raně barokní kaple po morové epidemii v roce 1713 a také 
hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého v Křinci (okr. Nymburk) pochází z období 
moru 1712–1714. Opět se jedná o centrálu. Patrně nejmladší barokní hřbitovní 
kostel sv. Jana Nepomuckého je v Rábí, kde v roce 1785 nahradil starší, raně ba-
rokní kapli, přičemž byl nově zasvěcen právě sv. Janu Nepomuckému. Z těchto 
několika zmínek samozřejmě nelze doložit existenci trendu, ale lze upozornit na 
nepřehlédnutelné souvislosti, které patrně přinášelo domýšlení nepomucenské 
legendy.

KAMPANILA
Současně s kostelem byla postavena v severozápadním nároží hřbitovního areálu 
také zděná hranolová věžová zvonice.150 Štíhlý kubus čtyřpodlažní kampanily je 
vystavěn na vysokém soklu prolamujícím severozápadní nároží hřbitovní zdi.151 

Skarpovité opření zdí podnože a flankující předsazení věže obvodové hřbitovní 
zdi upomínají na stavbu in modo di fortezza. Zdi zvonice jsou vyzděny z lomového 
zdiva, znělce a opuky, doplněnými cihlou. Opuka je užita v těle zdí, znělec v ná-
rožích a armování. Cihly jsou použity v záklencích, zazdívkách a tvoří armaturu 
mezipatrové římsy.

Všechna průčelí kampanily byla kryta omítkou probarvovanou do světlého okru 
kopaným pískem, která se dochovala ve výraznějších reliktech pouze na západ-
ní straně podnože, kde technologií hrubé stříkané omítky markýrovala mohut-
nou bosáž. Nárožní bosáž shodné formy lemovala jednotlivá pole podlaží, jejichž 
plocha byla zvýrazněna hlazením omítky fartáčem. Ploché šambrány otvorů 
a římsy byly pojednány v kontrastu k hladkým polím opět hrubou stékavou omít-
kou, jak dokládají relikty omítky v úrovni horních etáží východního průčelí. Patní 
a vrcholové klenáky zvukových otvorů obou zvonových pater byly markýrovány 
vytažením v omítce. Starší omítkové vrstvy byly zřejmě odsekány, s nimi patrně 
také profilace cihlové mezipatrové kordónové římsy mezi druhou a třetí etáží. 

Podnož kampanily, která vyrovnává terénní stupeň hřbitova, ukrývá dnes ne-
přístupný klenutý prostor, otočený zazděnou vstupní šíjí mimo hřbitovní areál. 
Předpokládáme, že tento prostor slouží jako kostnice. Samostatný vstup z úrovně 
hřbitovního areálu měl klenutý prostor nad podnoží, který dnes uvozuje nástup 
do interiéru zvonice. Historický nástup byl veden vnějším dřevěným schodištěm 
stoupajícím podél jižního průčelí k dřevěné pavlači ve třetí etáži. Ta umožňovala 

Pohled na kubus zvonice ze severo-
západu, foto: Kamil Podroužek 2017.
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vstup do interiéru  zvukovým oknem v jižním průčelí. Zvonové patro ve čtvrtém 
podlaží je přístupné vnitřním žebříkovým schodištěm. Vzpěradlová zvonová stoli-
ce má jednoduchou rámovou konstrukci, opřenou zdvojenými šikmými vzpěrami.
Záhy po výstavbě kampanily byly zvukové otvory spodního zvonového patra 
zmenšeny na pouhá okna, která byla následně na jižní a severní straně věže zcela 
zazděna. Stopy po zvonové stolici nebyly v tomto podlaží nalezeny. Báň s lucer-
nou, kterou stavba vrcholí, je zcela novodobá, v roce 1994 nahradila provizorní 
jehlanovou střechu z 60. let 20. století.152 

Zvony, které se do dnešních dnů bohužel nedochovaly, potvrzovaly stáří kampa-
nily. Přinejmenším tři z nich pocházely z doby stavby kostela, z roku 1655, a velmi 
pravděpodobně bez přelití, jak lze vytušit z Lukschova popisu, zde zůstaly až do 
válečných rekvizic za 1. světové války. Největší z nich byl zasvěcen Nejsvětější 
Trojici. Průměr zvonu byl 1,02 m, výška 0,89 m. Zvon nesl ve své horní části nápis 
„O GOTT LAS DIE BEFOLEN SEIN / DIE GLOCK VND AVCH DIE KIRCH DEIN / GOS 
MICH NICOLAVS LÖW IN PRAG“, pod aliančním erbem Jana de la Corony a jeho 
manželky Markéty von Birenbach stálo: „IN GLORIAM SANCTISSIMAE ET INDIVI-
DUAE TRINITATIS HANC CAMPANAM FVNDI ET ECCLESIAM CVM TURRE FVNDITVS 
EX STRVI CVRAVERVNT ILLVSTMVS DNVS D JOANNES LIBER BARO DE CORONA 
BELGAE NATV WERTENSIS DOMINVS IN SAHROSAN ET TASCHOF SACAR MAITIS 
CONCOLIARIS VELLICVS PRAEFECTVS GENERALIS VIGILIARVM ET VICECOMEN-
DANS MILITIE IN REGNO BOHEMIE ET IPSIVS UXOR DNA DNA MARGARETHA BA-
RONESSA DE CORONA EX FAMILIA BIRENBACHENSI NATV SALISBVRGENSIS ANNO 
1655“.153 Prostřední zvon byl zasvěcen Panně Marii. Průměr zvonu byl 0,8 m 
a jeho výška 0,74 m. Zvon byl koncipován obdobně jako předchozí. Horní nápis 
zněl „GOTT RVFF DVRCH MICH / DAS VOLCK ZV SICH / GOS MICH NICOLAVS LÖW 
IN PRAG“, další části jsou pak řešeny jako u předešlého zvonu, tedy erb i rozsáhlý 
nápis o fundátorech, ovšem s výjimkou prvního řádku, kde je místo Nejsvětější 
Trojice vzývána Panna Marie: „IN HONOREM BEATISSIME VIRGINIS MATRIS DEI 
MARIAE HANC“.154 Nejmenší ze tří zvonů byl zasvěcen Všem svatým. Průměr zvo-
nu byl 0,68 m a jeho výška 0,65 m. Zvon byl koncipován obdobně jako předchozí 
dva zvony. Horní nápis zněl „ALLES WAS ODEM HAT LOBE DEN HERRN GOS MICH 
NICOLAVS LÖW IN PRAG“, a další části nápisu jsou řešeny jako u předešlých zvo-
nů, pouze s výjimkou prvního řádku, kde jsou vzýváni Všichni svatí: „IN HONOREM 
OMNIVM SANCTORVM HANC“.155 Nejpozději roku 1701 byl pak do věže zavě-
šen nejmenší zvon, umíráček, který byl ze Zahořan rovněž odvezen roku 1916.156 

Zvon měl průměr 0,5 m a byl v roce 1749 přelit. Ačkoliv k této události došlo 
za Karla Hermanna O’Gilvy, nesl zvon zřejmě původní nápis z doby svého ulití 
v roce 1697, který odkazuje na původní donátory Hellfrieda Františka Keiserstei-
na a jeho manželku Františku Blandinu: „L. B. DE KEISERSTEIN 9. V. M. HELFRIDVS 
FRANCISCVS FRANCISCA BLANDINA PRO AGONIZANTIBVS F.F. 1749“.157

Jakékoliv záznamy o ceně za výstavbu zvonice, opatření potřebného mobiliáře 
a vybavení se stejně jako v případě kostela nedochovaly. Pouze Vinzenz Luksch 
uvádí, že tyto aktivity, které se měly údajně protáhnout na delší dobu, se měly 
negativně odrazit na finanční situaci rodu de la Croona.158 Pokud ke zmíněným 
materiálním potížím skutečně došlo, nebyla nepochybně na vině pouze výstavba 
areálu kostela. Stavební aktivity Jana de la Croona v Zahořanech byly mnohem 
širší. Nechal vystavět raně barokní zámek,159 zasadil se o zřízení samostatné fary 
a založil zde také školu.160

Polychromovaná štuková rozeta na klen-
bě prvního nadzemního podlaží zvonice, 
foto: David Skalický 2017. 
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Půdorys prvního a druhého nadzemního 
podlaží zvonice, autoři: Jan Horák, David 
Skalický a studen   KHI 2017.
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Spodní vrstva omítky
Omítka hlazená
Omítka hrubá
Cihlové zdivo
Smíšené zdivo
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řanech, okres Litoměřice, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2001, obrazová příloha č. 16. Tabulku zmiňuje rovněž Heinrich 
ANKERT, Melchisedech, Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs 25, 1902, s. 302, pozn. 
č. 3. Naposled zde byla dokumentována na počátku tohoto století, nyní je nezvěstná.

13  Nápis měl být následující, Wahner zachycuje i jeho pozici vůči zmíněnému aliančnímu erbu: „ILLVS: 
DOMINVS IOANNES LIBER BARO DE CORONA DOMINVS IN SAHORSAN, ET TASHOF, SAC: CES: MAY: 
CONCILIARIVS SANCTISSIMI SEPVLCHRI NOSTRI SALVAT: EQVES; SVPREMVS VIGILIARVM PREFERCTVS; 
COMENDATOR; PRAGENSIS VICE-COMENDATOR TOTIVS REGNI BOHEMIE. VNA CVM CONVNGE MAR-
GARITA DE CORONA DOMINA IN SAHORSAN ET TASHOF NATA EX FAMILIA BIRENBACHENSI (Hier ist das 
Wappen) 1656“; Wahner, fol. 253r.

14  Jako zabílený jej na počátku 20. století uvádí H. ANKERT, Melchisedech, s. 302, pozn. č. 3.

15  E. SPÁROVÁ, Stavební vývoj, obrazová příloha č. 40.

16  V. LUKSCH, Topographie, s. 202; SOA Ltm, Sbírka matrik severočeského kraje, sign. 186/1 – matri-
ka narozených Zahořany 1657–1784, passim.

17  Wahner, fol. 255r.

18  Wahner fol. 259r; SOkA Ltm, AO Zahořany, karton č. 1, inv. č. 3 – Skica kroniky Zahořan, s. 18 
(s nepřesně uvedeným příjmením); SOA Ltm, Sbírka matrik severočeského kraje, sign. 186/2 – matrika 
oddaných a zemřelých Zahořany 1658–1784, s. 72.

19  Inventarium – sine folio, údaje k roku 1664.

Pohled na západní a jižní průčelí zvonice, 
autoři: Jan Horák, David Skalický 
a studen   KHI 2017
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20  Archiv Biskupství litoměřického (dále jen ABL), fond Archiv far I (dále jen AF I), karton č. 156, 
Zahořany – Inventář 1836; H. ANKERT, Melchisedech, s. 302, pozn. č. 3. Dnes tradovaná pověst o tzv. 
zahořanském kohoutu tvrdí, že během třicetileté války táhla k Litoměřicím švédská vojska a císařští 
se opevnili na výšinách u Zahořan. Jejich velitelem byl budoucí majitel místního panství Jan de la 
Corona („maršálek Kroner“), jehož v noci vzbudilo nenadálé a ve tmě neobvyklé kohoutí kokrhání. 
Vyhlásil poplach a pouze díky tomu se císařským podařilo odrazit noční útok nepřátel; srov. http://
prozahorany.cz/povest [staženo dne 10. ledna 2015]. Oproti tomu litoměřický archivář Heinrich An-
kert zaznamenal na počátku 20. století poněkud jinou variantu této legendy, jejíž obsah byl v jádru 
stejný, pouze s tím rozdílem, že kohout pomohl v defenzivním postavení se nalézajícím Švédům, čímž 
byl i sám Ankert poněkud překvapen; srov. H. ANKERT, Melchisedech, s. 302, pozn. č. 3.

21  Erb již takto popisuje V. LUKSCH, Topographie, s. 203.

22  První kompletní informace o zasvěcení jednotlivých oltářů pochází až z kostelního inventáře 
z roku 1836 (ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836), kde jsou tyto oltáře označeny jako 
„sub titulo S. Mariae“ a „sub titulo S. Crucis“. Lze však předpokládat, že tato patrocinia byla již původ-
ní. Informace o patrociniích bočních oltářů pocházejí až z mladší doby, lze však předpokládat, že byla 
totožná již po výstavbě kostela.

23  Inventarium, s. 4.

24  Tato je prvně doložena v roce 1664, kdy na ní neznámý ploskovický truhlář provedl drobnou opra-
vu; Inventarium – sine folio, údaje k roku 1664.

25  Jednalo se zároveň i o kantora, více k tomu SOkA Ltm, AO Zahořany, karton č. 1, inv. č. 1 – Dějiny 
farní školy v Zahořanech od jejího zřízení v roce 1657 na rok 1870, sine folio.

26  Všechny tyto údaje přináší Tomáš HORÁK, Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, Litomě-
řice 2013, s. 118.

27  Inventarium, s. 5.

28  V. LUKSCH, Topographie, s. 205.

29  ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836.

30  Wahner, fol. 255r.

31  Inventarium s. 3–5.

32  Netušíme, zda je obsažena již v kostelním inventáři z roku 1659 (nabízí se zde k identifikaci polož-
ka „Eine große Fahne“, ale jistotu v tomto nemáme), ostatně vlajku definitivně označují až inventáře 
z 19. století; srov. nejstarší: AF I, Inventář 1836. Tato netradiční součást vybavení zahořanského koste-
la může mít svou jistou analogii v maršálské holi a šerpě Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic v milešov-
ském kostele sv. Antonína Paduánského; srov. Martin BARUS – Táňa NEJEZCHLEBOVÁ – Jakub PÁTEK 
– Kamil PODROUŽEK, Kostel sv. Antonína Paduánského, in: Jakub PÁTEK a kol., Milešov ve středověku 
a novověku, Ústí nad Labem 2015, s. 196.

33  Wahner, fol. 253v.

34  Johann SCHLENZ, Geschichte des Bistums und der Diözese Leitmeritz. II. Teil: Maximilian Rudolf 
Freiherr von Schleinitz und seine Zeit, Warnsdorf 1914, s. 338, 355.

35  Tamtéž, s. 502.

36  V. LUKSCH, Topographie, s. 202.

37  SOkA Ltm, AO Zahořany, karton č. 1, inv. č. 1 – Dějiny farní školy v Zahořanech od jejího zřízení 
v roce 1657 na rok 1870, sine folio.

38  Podle něj mělo k vysvěcení dojít 26. května 1657; srov. Jaroslav Rudolf TESAŘ, Litoměřicko. Obraz 
vlastivědný. Díl III., Lovosice 1931, s. 120.

39  V roce 1656 připadl tento svátek na 11. června. Schlenzovo datum – 26. května – bylo pouze 
pátkem po Nanebevstoupení Páně.

40  Úvodní „pamětní zápis“ srov. SOA Ltm, Sbírka matrik severočeského kraje, sign. 186/1 – matrika 
narozených Zahořany 1657–1784, fol. 1r. Řada křtů začíná až rokem 1657 (první proběhl 23. října), při-
čemž výše zmíněný zápis z července 1656 byl do knihy zřejmě vložen později, srov. tamtéž, fol. 2v–3r.

41  Mělo se tak stát 17. října 1757; srov. Inventarium, s. 7.

Řez A-A‘ zvonicí, autoři: Jan Horák, 
David Skalický a studen   KHI 2017.
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42  Johann SCHLENZ, Geschichte des Bistums und der Diözese Leitmeritz. I. Teil: Geschichte der Grün-
dung des Bistums Leitmeritz, Warnsdorf 1912, s. 270; SOA Ltm, Schlenzova sbírka, karton č. 6, sign. 
Schl. SB V/18, inv. č. 373 – Popis vjezdu prvního litoměřického biskupa Maxmiliána Rudolfa svobodné-
ho pána Schleinitz do Litoměřic dne 25. května 1656.

43  Dne 23. února 1658 byl jako první zdejší duchovní správce potvrzen Maxmilián Kuber von Kuber-
stein; J. SCHLENZ, Geschichte des Bistums II, s. 338.

44  J. SCHLENZ, Geschichte des Bistums II, s. 338.

45  Inventarium – sine folio, údaje k roku 1664.

46  Nejstarší doklad o umístění kříže na vrcholu zvonice je inventář z roku 1836 – ABL, AF I, karton 
č. 156, Zahořany – Inventář 1836.

47  Inventarium – sine folio, údaje k roku 1664.

48  V. LUKSCH, Topographie, s. 205.

49  Wahner, fol. 258r. 

50  Rok 1697 uvádí V. LUKSCH, Topographie, s. 204 (s odvoláním na farní kroniku), baronku Františku 
Blandinu jako donátorku pak Wahner, fol. 258r, který se dále zmiňuje o tom, že u oltáře sv. Anny byly 
následně za jeho zakladatelku složeny zádušní mše. Stejně jako u výše zmíněných oltářů je zde poně-
kud problém se zasvěcením – Wahner, který své dílo psal především ve 20. letech 18. století, zmiňuje 
„Altar St. Anna“, obdobně – „sub titulo S. Annae“ – jej popisuje i kostelní inventář z roku 1836, který 
jako první popisuje všechny oltáře (Inventář 1836). Vzhledem k celkovému námětu bývá zasvěce-
ní tohoto oltáře zmiňováno jako sv. Rodina či Příbuzenstvo Kristovo (např. V. LUKSCH, Topographie, 
s. 204). 

51  Jediným, kdo jej zmiňuje, je V. LUKSCH, Topographie, s. 204.

52  Tomu by mohla odpovídat i skutečnost, že v záznamech o křtech není znatelná žádná zásadní 
césura ani zde není žádná poznámka, že by bylo nutné křtít v jiném sakrálním objektu; srov. matrika 
sign. 168/1, s. 122–124.

53  Srov. Inventarium, sine folio – údaje 1699–1704. Konkrétní částky nejsou uvedeny (s výjimkou 
drobné sklářské práce za 24 krejcarů v „zúčtovacím období“ let 1698–1701), výrazně vyšší nejsou ani 
celkové částky za různé všeobecné výdaje.

54  V. LUKSCH, Topographie, s. 204.

55  Wahner, fol. 258r; datum potvrzuje i V. LUKSCH, Topographie, s. 204. Úředníci zahořanského pan-
ství zřejmě měli k tomuto oltáři zvláštní vztah, neboť Wahner (na základě farní kroniky) tvrdí, že 
k tomuto oltáři byl v březnu 1737 pohřben obilní písař Ferdinand Strobach, který zemřel 20. února 
téhož roku; Wahner 258r. Tento údaj, pouze s datem pohřbu ke dni 26. února, potvrzuje i matriční 
zápis; srov. SOA Ltm, Sbírka matrik severočeského kraje, sign. 186/2 – matrika oddaných a zemřelých 
Zahořany 1658–1784, s. 80.

56  V zádušních účtech se objevuje zmínka o pořízení „Unterschiedl. Materialien zu dem Newn Chor“ 
a následně platba 344 zlatých a 44 krejcarů různým řemeslníkům („Unterschiedl. Handwerkhs“) nepo-
chybně právě za provedení výstavby nové kruchty; srov. Inventarium, sine folio – údaje za rok 1711.

57  T. HORÁK, Varhany, s. 119; V. LUKSCH, Topographie, s. 205; Wahner 255r.

58  V. LUKSCH, Topographie, s. 203–204.

59  Celkově vydalo záduší 69 zlatých a 42 krejcarů. Zedníci i tesaři obdrželi shodně po 20 zlatých 
a k tomu sud piva (za 2 zlaté a 30 krejcarů), „starkes Eyßern“ stálo 21 zlatých a 24 krejcarů, zbylou 
částku obdrželi nádeníci a další pomocníci při stavbě; Inventarium – sine folio, údaje k roku 1719.

60  Za práci trvající 30 dnů obdrželi pokrývači („Ziegldekhern“) a jejich pomocníci 14 zlatých a 9 krej-
carů, za materiál bylo vydáno 13 zlatých a 46 krejcarů; Inventarium – sine folio, údaje k roku 1720.

61  Dle zádušních účtů bylo za opravu „völliges Dachs auff die Kirchen“ uhrazeno 16 zlatých 
a 29 krejcarů; srov. Inventarium, sine folio – údaje k roku 1736.

62  Celková suma tak činila 62 zlatých a 34 krejcarů; srov. Inventarium, sine folio – údaje k roku 1715.

63  Řemeslníkům, mezi nimiž jsou jmenováni především pokrývači, bylo vyplaceno 34 zlatých 
a 21 krejcarů; Inventarium, sine folio – údaje k roku 1729.

64  Za jejich opravu obdržel neznámý sklář ještě v roce 1731 4 zlaté a 41 krejcarů; Inventarium, sine 
folio – údaje k roku 1731.
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65  V zádušních účtech je uvedeno, že pocházel ze vsi „Riebendörffl“.

66  V roce 1709 a v následujících letech jsou v účtech pravidelné výdaje za jeho osvětlení; srov. Inven-
tarium, sine folio – údaje za rok 1709 a následující.

67  Inventarium, sine folio – údaje k roku 1715.

68  Inventarium, sine folio – údaje k roku 1718.

69  Inventarium, sine folio – údaje k roku 1720.

70  Inventarium, sine folio – údaje k roku 1722.

71  Inventarium, sine folio – údaje k roku 1727.

72  V. LUKSCH, Topographie, s. 204.

73  Jejich původní ztvárnění neznáme, avšak vzhledem k jejich postupnému vzniku (srov. výše) lze 
o jednotné podobě oprávněně pochybovat.

74  K osobě tohoto sochaře i jeho rovněž sochařsky činným příbuzným srov. Tomáš HORÁK, Výtvarní 
umělci, umělečtí řemeslníci a výrobci hudebních nástrojů v Litoměřicích 16.–19. století, Praha 2007, 
s. 123–126.

75  K jeho osobnosti a dílu srov. T. HORÁK, Výtvarní umělci, s. 138.

76  O něm viz níže.

77  V. LUKSCH, Topographie, s. 204; obdobně také SOkA Ltm, AO Zahořany, inv. č. 4 – Mlýn, s. 9, kde 
je uvedeno, že Meltzer zaplatil Martinu Hennenvogelovi uvedenou sumu 30. ledna roku 1766.

78  Wahner, fol. 255r.

79  V. LUKSCH, Topographie, s. 204.

80  V. LUKSCH, Topographie, s. 204.

81  V. LUKSCH, Topographie, s. 204.

82  Josef Melzter (v matrice zapsán jako „Möltzer“) byl mlynářem v Zahořanech č. p. 12, zemřel na 
počátku září 1772 ve věku 62 let; srov. SOA Ltm, Sbírka matrik severočeského kraje, sign. 186/2 – ma-
trika oddaných a zemřelých Zahořany 1658–1784, s. 151.

83  Josef Meltzer ještě ve své závěti určil, že peníze, které zbudou po vypořádání jeho pozůstalostní-
ho řízení, mají být rovněž věnovány zahořanskému záduší; SOkA Ltm, AO Zahořany, inv. č. 4 – Mlýn, 
s. 9. Josef Meltzer nadto učinil dvě mešní nadání v celkové sumě 258 zlatých, jeho žena Terezie pak 
na stejný účel vynaložila 200 zlatých; srov. ABL AF I, karton č. 156, Zahořany – soupis menšních nadací 
1835.

84  SOA Ltm, Sbírka matrik severočeského kraje, sign. 186/2 – matrika oddaných a zemřelých Zaho- 
řany 1658–1784, s. 151.

85  V. LUKSCH, Topographie, s. 205.

86  V současnosti se užívá spíše pojmu lunula, v textech o zahořanské monstranci je však pravidel-
ně užíváno označení melchisedech, jehož bych se dovolil přidržet; srov. V. LUKSCH, Topographie, 
s. 205; Wahner 259r; J. R. TESAŘ, Litoměřicko III, s. 120 a nejpodrobněji pak H. ANKERT, Melchisedech, 
s. 301–302, který přináší i edici klíčového pamětního záznamu z nedochované farní kroniky o zahrnutí 
melchisedechu do kostelního inventáře.

87  Apolonie byla pohřbena v zahořanském kostele při oltáři Panny Marie, kde již od roku 1731 od-
počívala její dcera Anna Dorota; srov. SOkA Ltm, AO Zahořany, karton č. 1, inv. č. 3 – Skica kroniky 
Zahořany, s. 19. Monstrance byla 96 cm vysoká a 32 cm široká. Ve spodní části její nohy byl vyobrazen 
sv. Jan Křtitel doprovázený dvěma andělskými hlavami, výše byla mušle rovněž s – nyní již menší-
mi – hlavami andělů, dále pak Panna Maria a Nejsvětější Trojice. Cenné zlatnické dílo bylo zdobeno 
24 křišťály a 30 pozlacenými paprsky. Monstrance měla nést na své noze i nápis, v přední části „Sus 
clpe sancta trinitatis unus Deus dona ex Donis VI“, v zadní pak „Obtulit Joannes Rosengrans et nec 
Apollonia conjux ejus“; srov. SOkA Ltm, AO Zahořany, inv. č. 4 – Mlýn, s. 4–7. Luksch uvádí, že nápis 
měl obsahovat chronogram vztahující se k roku 1740, ovšem monstrance měla být dle jeho informa-
cí zdobena pouze šesti „weisen Steinen“; V. LUKSCH, Topographie, s. 205. V literatuře se vyskytuje 
i chybné datování tohoto zlatnického díla do roku 1726, srov. T. HORÁK, Výtvarní umělci, s. 173. Pokud 
jde o osud samotného donátora, Jan Jiří Rosenkranz se krátce po smrti své ženy odstěhoval do Lito-
měřic a zahořanský mlýn prodal dalšímu z významných donátorů místního kostela Josefu Möltzerovi; 
srov. SOkA Ltm, AO Zahořany, inv. č. 4 – Mlýn, s. 8.
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88 H. ANKERT, Melchisedech, s. 301–302; V. LUKSCH, Topographie, s. 205.

89 H. ANKERT, Melchisedech, s. 301–302.

90 Tuto nejistou dataci uvádí přímo farní kronika v Ankertově edici; srov. H. ANKERT, Melchisedech, 
s. 301.

91 Národní archiv, fond Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha. Administra-
ce toskánských statků – spisové pododdělení Ploskovice (dále jen ŘSRF/P – ATS Ploskovice), karton 
č. 70, sign, 31, inv. č. 56 – Vnitřní zařízení kostelů – opravy vnitřního zařízení, soupisy obligací kos-
telů na panství, výtahy z kostelních účtů 1676–1829; SOkA Ltm, AO Zahořany, inv. č. 4 – Mlýn, s. 7; 
V. LUKSCH, Topographie, s. 205.

92 Ve 30. letech 19. století byl melchisedech uchováván v kostelní kase (ABL, AF I, karton č. 156, 
Zahořany – Inventář 1836), která byla obvykle uložena v sídle patronátního úřadu, tj. snad v Plosko-
vicích. Chotkové jej uchovávali na svém zámku ve Velkém Březně (ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany 
– Inventář 1856), v první polovině 20. století byl již uložen při litoměřické biskupské konzistoři; srov. 
V. LUKSCH, Topographie, 205 a J. R. TESAŘ, Litoměřicko III, s. 121. 

93 Při tvorbě nového nástroje byly údajně využity i píšťaly z původních varhan; T. HORÁK, Varhany, 
s. 119.

94 Celou událost popisuje na sklonku 19. století Josef Václav Bouchal: „Po roce 1715 stal se farní 
kostel v Zahořanech poutním kostelem. Cizí žena z plzeňského kraje zaslíbila sem k Nejs. Trojici svou 
dceru Kateřinu, asi 15 roků starou, která byla slepá a křivá (krumm). Dne 3. října 1715 přivedla ji sem. 
Po vykonané pobožnosti, po sloužené mši svaté šla třikrát kolem hlavního oltáře a nabyla zase svého 
zdraví, zase viděla a mohla bez berly kostel opustiti a radostně šla se svou matkou domu. Zanecha-
la zde svou berlu, která byla pověšena na zdi za hlavním oltářem. Při odchodu prosila ještě matka 
a dcera, aby jim od nejsv. Trojice udělená milost byla lidu veřejně vyhlášena. Touto událostí proslavil 
se Zahořanský kostel v širém okolí. Návštěva kostela stala se značnou“; SOkA Ltm, AO Zahořany, kar-
ton č. 1, inv. č. 1 – Dějiny farní školy v Zahořanech od jejího zřízení v roce 1657 na rok 1870, sine folio.

95 Wahner, fol. 260v.

96 Výčet předmětů v inventáři byl následující: „eine silbere vergolde Denkmünze in der Größe eines 
Guldens, ein silberstück, worauf Christus der Herrn in einem Bruststück vorgelstellt, zwey Stück alte 
Thaler, ein S. Andreasgulden, vier kleinen Silberstück, kleine Numismata 2, ein silbernes Nusmisma 
von Filigranarbeit gewunden“. V době sepsání inventáře se však všechny tyto předměty nacházely 
v úschově u duchovního správce. Zda se jednalo o „ochranné opatření“ v době zabavování kostel-
ního stříbra je obtížné určit, každopádně u těchto předmětů – na rozdíl od mnoha jiných stříbrných 
precios – není žádná poznámka o jejich zabavení pro státní účely právě v roce 1810; srov. Národní 
archiv, ŘSRF/P – ATS Ploskovice, karton č. 70, sign, 31, inv. č. 56 – Vnitřní zařízení kostelů – opravy 
vnitřního zařízení, soupisy obligací kostelů na panství, výtahy z kostelních účtů 1676–1829. V mladších 
inventářích (ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836; tamtéž, Inventář 1856; tamtéž, Inven-
tář 1881; tamtéž, Inventář 1895) však již tyto devocionálie zmiňovány nejsou.

97 Za zmínku stojí rovněž finanční prostředky bratrstva, neboť toto disponovalo více jak 600 zla-
tými, z nichž však měl 500 půjčeno hrabě Buquoy a 123 zlatých poddaní; srov. Národní archiv, 
fond České gubernium – Komise pro likvidaci náboženských bratrstev, karton č. 79, sign. X/52, inv. 
č. 383 – Zahořany.

98 V. LUKSCH, Topographie, s. 202.

99 Pravděpodobně se jednalo o Franze Ramische (1769–po 1822), rodáka z Lipové u Šluknova, který 
je od sklonku 18. století zmiňován jako inženýr a kancelista na stavebním ředitelství v Praze. Z jeho 
realizací je známa pouze obnova pražského Karolina v letech 1821–1822; srov. Pavel VLČEK a kol., 
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 537.

100 Národní archiv, ŘSRF/P – ATS Ploskovice, karton č. 170, sign. 106 f, inv. č. 182 – Příspěvky vrch-
nosti na opravy patronátních budov - návrhy, rozpočty a vyúčtování stavebních prací 1740–1870.

101 V. LUKSCH, Topographie, s. 202.

102 Josef Proksch (1776–1849), stavitel pocházející údajně přímo ze Zahořan, přinejmenším v le-
tech 1809–1845 působil jako stavitel ve službách administrace toskánských statků v Čechách. Pro-
jektoval různé (často hospodářské) vrchnostenské budovy i selská obydlí. Z významnějších realiza-
cí je nutné zmínit plány na neuskutečněnou přestavbu ploskovického zámku z r. 1809, vybudování 
dnes již neexistujícího kostela Povýšení sv. Kříže v Býčkovicích v roce 1834, různé úpravy a přestavby 
zámku v Zákupech či tamního kapucínského kláštera; srov. P. VLČEK a kol., Encyklopedie architek-
tů, s. 530 (s chybně uvedeným křestním jménem Jiří); Jiří ŠKABRADA – Martin EBEL, Joseph Köcher 
a Joseph Proksch – projektanti na panství Ploskovice v 1. polovině 19. století, Dějiny staveb 11, 2011, 
s. 184–192 (tento článek je, přes svůj obecněji laděný titulek, ve své většině tvořen reprodukcemi 
stavebních plánů na selská obydlí na ploskovickém a zahořanském panství, o obou stavitelích jsou zde 
pouze drobné zmínky).
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103 Národní archiv, ŘSRF/P – ATS Ploskovice, karton č. 170, sign. 106 f, inv. č. 182 – Příspěvky vrch-
nosti na opravy patronátních budov – návrhy, rozpočty a vyúčtování stavebních prací 1740–1870. 
Lukschova datace instalace táhel do let 1844–1845 je tedy nesprávná.

104 V. LUKSCH, Topographie, s. 202.

105 Národní archiv, ŘSRF/P – ATS Ploskovice, karton č. 70, sign, 31, inv. č. 56 – Vnitřní zařízení koste-
lů – opravy vnitřního zařízení, soupisy obligací kostelů na panství, výtahy z kostelních účtů 1676–1829, 
inventář z r. 1810.

106 Rozlišení těchto pojmů nemusí být vždy zcela jednoznačné, termín „Bild“ může někdy označovat 
i sochu.

107 „Die Statue unser liebe Frauen, samt einen toffeten Kleid und darley Mantel nebst eine Trage“; 
Národní archiv, ŘSRF/P – ATS Ploskovice, karton č. 70, sign, 31, inv. č. 56 – Vnitřní zařízení kostelů – 
opravy vnitřního zařízení, soupisy obligací kostelů na panství, výtahy z kostelních účtů 1676–1829, 
inventář z r. 1810.

108 Národní archiv, ŘSRF/P – ATS Ploskovice, karton č. 70, sign, 31, inv. č. 56 – Vnitřní zařízení koste-
lů – opravy vnitřního zařízení, soupisy obligací kostelů na panství, výtahy z kostelních účtů 1676–1829, 
inventář z r. 1810.

109 ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836.

110 SOA Ltm, pobočka Děčín, fond Velkostatek Ploskovice – Záhořany – Svádov, karton č. 376, 
inv. č. 683 – Účty kostela v Zahořanech 1812–1829, 1833, 1843. 

111 ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836.

112 H. ANKERT, Melchisedech, s. 302, pozn. č. 3.

113 ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1881.

114 ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1885.

115 Bez pramenné znalosti toto na základě dále popsaného nápisu určila E. SPÁROVÁ, Stavební 
vývoj, s. 45.

116 E. SPÁROVÁ, Stavební vývoj, s. 48.

117 T. HORÁK, Výtvarní umělci, s. 109.

118 SOkA Ltm, AO Zahořany, karton č. 1, inv. č. 3 – Skica kroniky Záhořan, s. 24–25.

119 ABL, Spisovna konzistoře 1941–1990, spisový znak II-A-2, Zahořany.

120 SOkA Ltm, fond Landrat Litoměřice, karton č. 297, sign. Kult II 3 – Církevní osoby, obsazování, 
duchovní apod. 1939–1942.

121 ABL, Spisovna konzistoře 1941–1990, spisový znak II-A-2, Zahořany.

122 ABL, Spisovna konzistoře 1941–1990, spisový znak II-A-2, Zahořany.

123 ABL, Spisovna konzistoře 1941–1990, spisový znak II-A-2, Zahořany.

124 Celkové náklady, které byly vyúčtovány až k 3. lednu 1976 činily 1552 Kčs; ABL, Spisovna konzis-
toře 1941–1990, spisový znak II-A-2, Zahořany.

125 Jednotlivé položky rozpočtu byly následující: projektová dokumentace 42 000, lešení okolo 
½ objektu 18 000, tesařské práce – loď kostela 8 000, klempířské práce – loď 20 000, zednické práce 
½ objektu loď 65 000, statické zajištění objektu dle PD loď a věž 70 000, dopravné 7 000, materiál 
30 000 a oprava střechy – přeložka 20 000; ABL, Spisovna konzistoře 1941–1990, spisový znak II-A-2, 
Zahořany.

126 ABL, Spisovna konzistoře 1941–1990, spisový znak II-A-2, Zahořany.

127 Martin BARUS – Marcel HRUBÝ – Václav ZEMAN, Kostel sv. Petra a Pavla v Růžové 
(1712–2012), Růžová 2012, s. 66.

128 Může se samozřejmě jednat pouze o technologii opření nároží, jak naznačuje tektonická poru-
cha v severní zdi kaple, která trhá zdivo přes sokl až do základu. Upozorňujeme ovšem na obdobně 
pohledově exponovanou stavbu vrcholně barokního tzv. Čajového pavilónu v jižní terasové zahradě 
děčínského zámku, která je řešena shodným způsobem in modo di fortezzo, tedy s bastionovou pod-
noží. Domníváme se, že by se v obou případech mohlo jednat o symbolický odkaz architektury na 
vojenskou příslušnost jejich zakladatelů.
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129 Šambrány oken kaple jsou tedy pojednány shodně se šambránami oken zahořanského kostela.

130 V. LUKSCH, Topographie, s. 206; Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech T/Ž. Svazek 
čtvrtý, Praha 1982, s. 324; E. SPÁROVÁ, Stavební vývoj, s. 41.

131 Urbář panství z roku 1657 popisuje pouze kostel, ale to není směrodatné, neboť neuvádí ani 
zvonici; srov. SOA Ltm, pobočka Děčín, fond Velkostatek  Ploskovice – Zahořany – Svádov, karton 
č. 87, inv. č. 378g – Urbář 1657, fol. 6r-7v. Žádné informace nepřináší ani kostelní účty z daného 
období, srov. Inventarium, passim.

132 V. LUKSCH, Topographie, s. 206.

133 V. LUKSCH, Topographie, s. 205.

134 Wahner, fol. 259r.

135 V tomto roce byla rovněž poškozena krytina na kostele i zvonici; srov. Inventarium, sine folio - 
údaje k roku 1731.

136 Inventarium, sine folio – údaje k roku 1732.

137 V. LUKSCH, Topographie, s. 206.

138 K jeho osobě srov. např. T. HORÁK, Výtvarní umělci, s. 95–96 či Martin MÁDL, Katalog nástěn-
ných maleb: kostel sv. Vojtěcha (v Počaplech), in: Benediktini: barokní nástěnná malba v českých 
zemích, Praha 2016, s. 587.

139 Popis dnes již hůře patrné malby pořídila E. SPÁROVÁ, Stavební vývoj, s. 40–41.

140 Datace vychází z informací z kostelních inventářů z uvedených let, kdy každý uvádí jinou lo-
kaci mariánské sošky; srov. Národní archiv, ŘSRF/P – ATS Ploskovice, karton č. 70, sign, 31, inv. 
č. 56 – Vnitřní zařízení kostelů – opravy vnitřního zařízení, soupisy obligací kostelů na panství, výtahy 
z kostelních účtů 1676–1829, inventář 1810; ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836.

141 „Marienbild sammt den dazu gehörigen Kleidenstücken und einen Trage (befindet sich in der 
Johannis Kapelle)“; ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836.

142 ABL, AF I, karton č. 156, Zahořany – Inventář 1836; tamtéž, Inventář 1856; tamtéž, Inventář 
1881; tamtéž, Inventář 1895.

143 SOA Ltm, pobočka Děčín, fond Velkostatek Ploskovice-Záhořany-Svádov, karton č. 381, 
inv. č. 686 – Kostelní účty (společné) 1814–1830.

144 SOA Ltm, pobočka Děčín, fond Velkostatek Ploskovice-Záhořany-Svádov, karton č. 383, 
inv. č. 686 – Kostelní účty (společné) 1814–1830.

145 SOA Ltm, pobočka Děčín, fond Velkostatek Ploskovice-Záhořany-Svádov, karton č. 383, 
inv. č. 686 – Kostelní účty (společné) 1814–1830.

146 Při této dílčí opravě byl také zabílen vzkaz při pravé straně dveří, upozorňující ještě v roce 2010 
na neutěšený stav kaple: Ich zweine! Eine Sudetendeutsche. 

147 Soupis v Zahořanech eviduje pouze sochu Jana Nepomuckého v kostele; srov. NA, fond Čes-
ká dvorská kancelář, kniha 117, fol. 319r. Za zprostředkování tohoto unikátního pramene vděčíme 
P. Miroslavu Heroldovi, SI.

148 V. LUKSCH, Topographie, s. 206.

149 Patricius Michael AUSPITZER, Hortus conclusus. Zahrada (skrze mlčenlivost) zawřená S. Jan Ne-
pomucký pro tagnost spowědi vsmrcený pro smrt podstaupenau korunau mučedlnjckau oslawený 
a pro powěst swátosti též pro cžest od nepamětliwého času gemu prokazowanau gakož y pro zázraky 
skrze něg včiněné, w minulým 1729. roce od swaté paměti Benedicta toho gména XIII. papeže ržjm-
ského za swatého slawně wyhlássený; nynj pak pod heslem zahrady zawřené při weyročnj osmidennj 
sláwnosti téhož swato-ržečenj w král. Now. Městě Pražském w zahradě gménem na Skalce pobožným 
ctitelům předstwený, Praha 1730.

150 Tento údaj potvrzují V. LUKSCH, Topographie, s. 205, Wahner 225r.

151 Kampanila (z italského campanile a campana zvon) je volně stojící věžová zvonice o kruhovém 
nebo čtvercovém obrysu základny, situovaná obvykle v blízkosti podélné strany kostela. K typu italské 
kampanily řadí zvonici v Zahořanech nejen výše uvedená forma a poloha, ale také užití širokých zvu-
kových oken, které evokují otevření patra arkádou.

152 Karel KUČA, České, moravské a slezské zvonice, Praha 2001, s. 251.
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153 V. LUKSCH, Topographie, s. 205–206; Wahner, fol. 255v.

154 V. LUKSCH, Topographie, s. 206; Wahner, fol. 256r.

155 V. LUKSCH, Topographie, s. 206; Wahner, fol. 256v.

156 V. LUKSCH, Topographie, s. 206.

157 V. LUKSCH, Topographie, s. 206.

158 V. LUKSCH, Topographie, s. 202.

159 Srov. E. POCHE, Umělecké památky Čech T/Ž, s. 323. Objekt byl přestavěn na počátku 
18. století za O’Gilvyů.

160 Fara zde vznikla v roce 1658, škola již o rok dříve, kdy je doložen i první zdejší kantor Jan Michael 
Goltz; srov. SOkA Ltm, AO Zahořany, karton č. 1, inv. č. 1 – Dějiny farní školy v Zahořanech od jejího 
zřízení v roce 1657 na rok 1870, sine folio.
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Štuk představuje specifickou formu ušlechtilé omítky, která býva-
la užívána pro dekorační účely již od starověku. Po středověkém poklesu zájmu 
o tuto techniku, daném zejména ve středoevropském prostoru také úbytkem 
zdrojů mramorové moučky z opuštěných antických lomů, došlo k jejímu zno-
vuvzkříšení v období pozdní renesance. Znovuobjevování ruin památek antického 
Říma vedlo i k  objevům jejich štukových dekorací, přičemž jejich průzkumy, které 
provedl Giovanni da Udine, vedly ke znovuobjevení původního složení štukové 
masy. Tou je vápno s příměsí mramorové moučky, resp. krystalického vápence, 
říčního písku a vody. Relativní cenová dostupnost, lehkost a formovatelnost této 
hmoty vedla k postupnému rozšíření této techniky pro dekorační zušlechťování 
architektury, a to i do zaalpských oblastí. Na jejím rozšíření do středoevropského 
prostoru a dále do oblasti Polska a Litvy se zasloužili především migrující umělečtí 
řemeslníci z hornaté oblasti dnes severoitalských jezer (Como, Ticino aj.), jejichž 
komunity si na realizace tohoto druhu dekorace udržovaly hluboko do období 
baroka monopol.

ZÁMEK
Časově nejstarší štuková výzdoba kleneb přízemí jižního křídla zahořanského 
zámku představuje jednu z forem využití štukatérské dekorační techniky v po-
době tzv. komunikujících rámců. Vznikla ve středoevropské pozdní renesanci, 
lze ji datovat přibližně od poslední třetiny 16. století hluboko do století 17. Je 
dána vytvářením vzájemně propojených geometrizujících obrazců z dekorativ-
ně pojednaných plastických štukových lišt či pásů, které původně zdůrazňovaly 
především klenební hrany či pasy, postupem času však přerostly ve specifické 
členění rozsáhlých klenebních ploch. Jejich rastr představuje obvykle svébytnou 
rustikalizovanou formu, v níž jen vzdáleně tušíme antické či renesanční předlohy 
pro členění kazetových stropů prezentované především v teoretickém díle Se-
bastiana Serlia. Největšího rozšíření dosáhly na Moravě, na území Polska a Litvy. 
V severních Čechách jsou, snad s ohledem na přežívání gotizujících kamenných 

Štuková výzdoba klenby v severním 
traktu přízemí jižního křídla zámku, 
foto: David Skalický 2017.

1

Štuková výzdoba klenby v přízemí jižního 
křídla zámku, foto: David Skalický 2017.

2

Vít  Honys

ŠTUKOVÁ VÝZDOBA 
V ZAHORANECH 
U LITOMERIC
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prvků v tzv. saské renesanci, poměrně ojedinělé. Známy jsou z interiérů zámků 
v Chomutově a Klášterci nad Ohří. Zahořanské komunikující rámce, převážně ve 
formě hexagonů s uplatněním především opakujícího se motivu pobíjeného de-
koru – tzv. beschlagwerku, v kombinaci s rozetkami, představují přes značnou 
rustikálnost, projevující se především nepravidelností obrazců, další doposud té-
měř neznámý regionální příklad užití tohoto principu. Ten se zde dokonce snoubí 
s archaizujícím reliktem antropomorfní konzoly v podobě rustikalizované hlavy 
a současně progresivnějším plastickým prvkem mělké niky završené mušlí. Vznik 
této štukové výzdoby lze předpokládat pravděpodobně až v první čtvrtině 17. sto-
letí. Její modelaci a patrně i původní barevnost ovšem poněkud zaslepují mladší 
vrstvy vápenných nátěrů. 

Velmi kvalitní příklad vrcholně barokního štuku přibližně 20. let 18. století pak 
představuje výzdoba stropu tzv. rytířského sálu v prvním patře východního křídla, 
vyplňující obvodovou plochu okolo centrálního zrcadla, původně jistě předurče-
ného pro nástropní malbu. Dekor je vymezen vnitřním zalamovaným štukovým 
rámem s masivní profilací a subtilnějším vnějším, v rozích prokrajovaným orámo-
váním. Tato plocha je vyplněna v rozích trophaei se štíty s překříženými zbraně-
mi a praporci zavěšenými na pentlích v reliéfu nízkém a alegorickými postavami 
v reliéfu vysokém, které propojují girlandy s putti a kartušemi vroubenými pás-
kovým a akantovým dekorem. Její provedení by bylo hypoteticky možno spojovat 
s osobou sochaře Matthiase Tollingera z nedalekých Litoměřic, který byl kvalitní 
realizace figurálního štuku schopen provádět.

Z přibližně shodné, či nepatrně pozdější časové vrstvy je pak nika vyložená umě-
lým mramorem s navazujícími relikty otisku menzy, původně snad sloužící pro 
umístění relikviáře v přízemním prostoru, v němž se ve své době měla nacházet 
zámecká kaple. 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Štuková výzdoba kleneb v kostele Nejsvětější Trojice v Zahořanech odráží ve vět-
šině Evropy nazrávající zlatou dobu využití štukové dekorace doby raného baroka, 
která pozvolna pokrývá většinu volných ploch a rámuje plochy kartuší zrcadel 
predisponovaných pro nástěnnou malbu. Typická pro toto období je hloubková 
víceplánovost a vedle dekorativní složky štukové dekorace prosazování antropo-
morfizace s uplatněním výraznější monumentality. Základem je zdůraznění kle-
nebních hran a rámů plastickým vejcovcem, přičemž klenební hrany se stýkají 
v plastických rozetách. Tyto prvky se opakují a jsou zřejmě alespoň částečně vy-
tvářeny pomocí forem. Tuto rovinu doprovázejí nízké reliéfy vnitřních ploch mezi 
nimi a ploch klenebních pasů. Ve vnitřních plochách klenby hlavní lodi a presby-
táře se uplatňuje reliéfní štuková výzdoba s motivy zavíjeného dekoru – rollwer-
ku a stylizovaných cherubínských hlaviček, rámující oválné a trojlaločné kartuše. 
Klenební pasy nesou v presbytáři fruktony s granátovými jablíčky symbolizujícími 
vnitřním obsahem Kristovu oběť a současně množství božských milostí, na vítěz-
ném oblouku akantové rozviliny a nad bočními emporami z váz vyrůstající olivové 
ratolesti, opět symbolického obsahu. Více do prostoru pak vystupuje antropo-
morfní složka, a to postavami andělů spočívajícími na vystupujících konzolách 
s cherubínskými hlavičkami nad korunní římsou a symbolicky i zjevným formál-
ním výrazem podpírající klenební kartuše, coby jakýsi přechodový tektonický pr-
vek. Takto bohatá štuková výzdoba již vyžadovala jistou dělbu práce na decoratori 

Štuková výzdoba klenby v přízemí jižního 
křídla zámku, foto: David Skalický 2017.

4

Štuková výzdoba klenby v přízemí jižního 
křídla zámku, foto: David Skalický 2017.
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a plasticatori.1 Na pojetí figur, spojených s podložkou nejen zády, ale do značné 
míry také končetinami, je však současně patrná ještě téměř manýristická topor-
nost provedení i obava z vystoupení figury do prostoru.2 Tyto prvky prozrazují, že 
tato výzdoba vznikla bezprostředně s dokončením stavby v 50. letech 17. století 
a je otázkou, jaký podíl na ní měl předpokládaný realizátor stavby.3 Přes pozdější 
provedení malířské výzdoby kartuší, s níž bylo nepochybně počítáno od počátku 
a jejíž provedení bylo ovlivněné patrně nejen dobovým nedostatkem kvalitních 
umělců – malířů, ale také ekonomickými možnostmi, jde však v podstatě o prv-
ní raně barokní souborné umělecké dílo s dominancí štukové plastické dekorace 
v regionu a tudíž významem přesahující jeho hranice.4

Další ze štukatérských disciplín se v interiéru projevila o století později. Jde o tech-
niku umělých mramorů hlavního oltáře a bočních oltářních architektur, zde spoje-
nou s příslušníky význačné v Litoměřicích usazené rodiny Hennvogelů, původem 
z Freyenfelsu u Bamberku. Hennvogelové znalí též nejnáročnější mramorářské 
techniky, tzv. scaglioly, patřili k předním osobnostem tohoto umění. Podstatou 
pracovně náročné a choulostivé techniky je směs klihové vody, alabastrové sádry 
a přírodních pigmentů nanášená v síle okolo 1 cm na podklad. Nanesená barevná 
vrstva je po tvarování a utažení opakovaně broušena a tmelena v několika cyk-
lech a opatřena finální transparentní úpravou. Na oltářních architekturách zaho-
řanského kostela se uplatňuje převážně v šedavých a červenavých pastelových 
tónech, reprezentujících již období rokoka.

1  Plasticatori – specialisté na figurální složku, kteří museli umět komponovat figuru tak, aby byla 
odlehčená, částečně dutá, armovaná a vyplněná vylehčeným materiálem, zpravidla dřevěným uhlím.

2  Suverénní dynamika a výrazně hloubková prostorová dimenze, typická pro touto dobou se rozví-
jející berniniovskou generaci baroku římského, do střední Evropy dorazí až s další generací vrcholného 
baroka.

3  Tito stavitelé bývali často ve štukatérských technikách vedle stavebních řemesel rovněž vyškolení, 
příkladem může být vedle Bernarda Spinettiho i hlavní stavební podnikatel zdejšího raného baroka 
v Čechách Carlo Lurago.

4  Jen o několik let starší, ale ovšem také skromnější je výzdoba kleneb kostela Zvěstování P. Marie 
na Újezdě v Bílině, v níž lze již spatřovat tendenci k tomuto typu Gesamtkunstwerku.

Západní část štukové výzdoby sálu v pa-
tře východního křídla zámku, skládané 
panorama, autor: Roman Švec 2017.
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8

Záklenek severovýchodní boční 
kaple, skládané panorama, 
autor: Roman Švec 2017.

7

6
Dekora  vní štuková olivová ratolest 
na zaklenu   jižní empory, 
foto: Jan Horák 2017.

Interiér kostela, skládané panorama,
autor: Roman Švec 2017.
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Klenba kostela, skládané panorama,
autor: Roman Švec 2017.

9

10
Klenba prostoru pod kůrem, 
ortofotomozaika, autor: Jan Horák 2017.
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STAVEBNÍ 
DEJINY ZÁMKU
V ZAHORANECH

Už nejstarší písemná zmínka o Zahořanech z roku 1318 dává ve 
vsi tušit existenci panského sídla.1 V závěti Radslava Kinského se v roce 1616 
v Zahořanech připomíná tvrz.2 Na přelomu 20. a 30. let 17. století se Zahořa-
ny spolu s dalšími majetky dostaly do rukou svobodného pána (od roku 1628 
hraběte) Viléma Kinského, zavražděného Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 
1634. A ačkoli vklad do desk zemských po jeho úmrtí hovoří v Zahořanech pouze 
o tvrzi,3 inventarizace nemovitého majetku sepsaná necelý měsíc po úkladné 
vraždě někdejšího majitele panství vedle tvrze popisuje také zámek.4

Od středověku plnily Zahořany rezidenční funkci majitelů vsi, popřípadě panství, 
nicméně ke stavebním dějinám zahořanských panských sídel se až příliš často ne-
dostává archivních pramenů a ani o založení zámku není prakticky známo nic ur-
čitého. Zámek je ve vsi připomínán až k roku 1634, lze usuzovat, že podnět k jeho 
výstavbě dal až Vilém Kinský. Podrobný inventář však umožňuje pouze základní 
poznání objektu, neboť si všímá pouze interiérů jednotlivých místností a nepodá-
vá žádný přehled o celkové dispozici, křídlech či poschodích stavby. 

Hlavní objekty zámku v roce 1634 představoval velký a malý palác. Velký palác 
o rozměrech 36 x 10 loktů (tj. 21,3 x 5,9 m) byl dlážděn cihlami, podhled tvořila 
prkna pod trámy. Nad velkým palácem se nacházela malá věžička obitá plechem, 
kde byl osazen hodinový cimbál. Avšak hodinový stroj se dochoval jen částečně, 
napočítána byla čtyři větší a dvě menší kola. Lakonická poznámka „ostatek po-
bráno“ svědčí o devastovaném stavu a koresponduje se zprávou o vydrancování 
objektu vojskem. 

U malého paláce o velikosti 15 x 8 loktů (tj. 8,9 x 4,7 m) se uvádějí světnice se 
zeleným nátěrem a táflováním, prkennou podlahou, povalovým stropem a třemi 
nezasklenými okny. Celý objekt byl bez dveří. Další dvě světnice s jedněmi kam-
ny „procházejícími“, tedy nepochybně prostupujícími oběma místnostmi. Okna 

Zahořany – zámek, jihozápadní pohled, 
foto: Roman Švec 2017.

1

Zahořany – zámek, fronton 
vstupního portálu z roku 1708, 
foto: Roman Švec 2017.

2

Václav  Zeman



160

beze skel a žádné dveře zřejmě opět dokazují zbídačený stav objektu uprostřed 
třicetileté války. Stejně tak ale na zámku nemusely být ještě dokončeny všechny 
stavební práce a inventář na jaře 1634 (i náhlé úmrtí majitele) mohl areál popsat 
ve stavu těsně před finálním dokončením. Velká hostinská světnice měla cihel-
nou podlahu, prkenný podhled opatřený uměleckou výmalbou (svrchu všelijaký-
mi kunšty malovaná z pozlacenými puklámy). Chyběla kamna, pět oken bylo bez 
rámů a skel, jedno pak pouze s nezaskleným rámem. Kuchyně byla klenutá a dláž-
děná, byla zde dvě potlučená okna a dvoje lipové dveře. Při kuchyni se nalézala 
klenutá spižírna se třemi okny, pod ní pak suchý, ale pustý sklep.

Dále byl v areálu situován hluboký sklep v zámku vedle lednice, suchý sklep 
v zámku při zemi, sklep pod velkou světnicí, sklep proti pivovaru pod zámkem 
(a nad tímto sklepem obilnice), dva menší sklípky za sýpkou a druhý sklep naproti 
zámku. Všechny sklepy sloužily především ke skladování vína v sudech. V zámku 
se nacházela ještě maštal pro dvacet koní a dubová kašna. V podkroví zámku byly 
uskladněny jelení parohy v počtu 179 párů. 

Do areálu vrchnostenských budov v Zahořanech patřil v roce 1634 ještě pivovar, 
v němž bylo uloženo 35 rozbitých oken náležejících do zámku. Tato skutečnost 
opět dokládá poničený stav areálu v době války, popřípadě může svědčit o ne-
dokončených finálních pracích na zahořanském panském sídle. Kromě zámku se 
v Zahořanech v soupisu uváděla také tvrz, hospodářský dvůr a mlýn s pilou.5

Vzhledem k tomu, že inventář z roku 1619,6 ale i zápis z desk zemských7 uvádějí 
v Zahořanech pouze tvrz, musel být popisovaný zámek vystavěn mezi lety 1619 
a 1634. Jak vyplývá z popisu, nenacházel se po smrti Viléma Kinského a konfiskaci 
jeho majetku v optimálním stavu. Také z informací berní ruly vysvítá, že během 
třicetileté války došlo ke značnému zbídačení dominia a jeho obyvatel. 

Nový majitel dominia, generál císařského vojska svobodný pán Jan van der Croon, 
učinil od roku 1652 drobné panství Zahořany svým rezidenčním statkem v Če-
chách, čemuž musela odpovídat i podoba vesnice, jejíž obnovu zahájil opravdu 
velkoryse. Dochovaný urbář panství z roku 1657, jedna z mála písemných pamá-
tek pro tuto dobu, naznačuje započatý rozkvět vsi,8 byť o podobě generálovy 
rezidence zanechává pouze drobné zmínky: Dům svobodného pána Croona (Das 
Frey. Herr. Cronischen Hauß Sahorßan) se uváděl jako dobře postavený z kamene, 
nacházely se zde komory, kvelby, vinné a pivní sklepy i též stáje. Objekt byl pokryt 
taškami. Uprostřed tohoto domu tekl pramen svedený do potrubí. V pokojích 
byla okna a kamna, vše zcela nově zřízeno.

Poblíž zámku se nacházel poplužní dvůr. Zahrnoval kvelby, stáje, stodoly, dvě kůl-
ny, pokoje a komory, nově postavenou sýpku a pivovar se spilkou. Byl zde též mlýn 
se dvěma mlecími zařízeními, pěti stoupami a vedle něj pila. Těsně u zámku pak 
byla nově zbudovaná ledárna. Informace o mlýnu se nacházejí i na jiném místě 
v urbáři, když se připomínají platební povinnosti mlynáře z mlýna o dvou slože-
ních a pěti stoupách v zahořanském hospodářském dvoře i výše uvedená pila, 
jako nově postavená. K mlýnu pak patřil malý rybník.9 

Absence písemných pramenů vede k hypotézám o autorství stavebního projektu 
nového barokního zámku, jehož výstavba byla zřejmě realizována po roce 1652, 

Zahořany – zámek, vjezdový portál, 
foto: Jan Horák 2017.
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kdy panství koupil Jan van der Croon, urbář z roku 1657 zámek uvádí jako do-
končený.10 Uměleckohistorická literatura uvádí na kostele činnost litoměřického 
stavitele Bernarda Spinety, který mohl mít podíl i na výstavbě zámku ve stejné 
době (1653–1656).11 Ve službách Jana van der Croona působil také inženýr Gio-
vanni Pieroni,12 který pro tohoto generála vedl opevňovací práce v Chebu, Plzni či 
Praze.13 Výrazně mladší pramen informuje, že roku 1653 měly být ze zámku do 
nově stavěného kostela přeneseny varhany.14 Snad se jedná o doklad existence 
starší zámecké kaple, v níž mohl být umístěn pozitiv. 

V roce 1708 se měla uskutečnit přestavba a zřejmě rozšíření zámku. Ačkoli tyto 
práce bývají tradičně spojovány s litoměřickým architektem Oktaviem Broggi-
em, chybí písemné prameny jak k jejich autorskému určení, tak i ke stanovení 
jejich rozsahu.15 V této době již panství se zámkem držel rod Ogilvy, jehož člen 
Jiří Benedikt je uváděn v kartuši portálu jižního křídla z roku 1708, který datuje 
výše uvedenou vrcholně barokní přestavbu. S přestavbou zahořanského panské-
ho sídla zřejmě souvisí i zřízení  kaple zasvěcené Zvěstování Panny Marie z ini-
ciativy Anny Ester Ogilvy, rozené von Welz, kterou dne 24. března 1716 vysvětil 
litoměřický dómský děkan Hoffer.16 V kapli byly uloženy ostatky sv. Viktorina. 
Ty však po přeměně objektu na vojenský špitál v 80. letech 18. století byly pře-
neseny do kostela v Holanech.17 Není bez zajímavosti, že mezi lety 1739 a 1755 
našel na zámku ubytování také místní farář, neboť fara byla pohořelá a zůstávala 
neobyvatelnou.18

Ačkoli v polovině 18. století popisuje tereziánský katastr zámek ve vsi jako neo-
bývaný a vrchností využívaný pouze příležitostně jako letohrádek (Lust Schloss) 
se zahradou,19 přesto až do roku 1781 plnil rezidenční funkci či sloužil alespoň 
k příležitostným pobytům panstva.20 Ke změně došlo na počátku 80. let, kdy do-
minium získala do majetku dvorská komora a zámecký areál byl adaptován na 
špitál, sloužící od 19. března 1781 nedaleké pevnosti Terezín. Někdejší zámecká 
knihovna byla v té době převezena do Prahy.21 Provoz špitálu byl ukončen zřejmě 
roku 1784, kdy byl objekt přeměněn na výchovný a vzdělávací ústav pro chlapce 
pěšího pluku v Litoměřicích, později dislokovaný do Lublaně.22

V roce 1790 zachytilo podobu zámku zaměření a zakreslení půdorysů zámku. 
Důvodem byly plánované úpravy severního křídla pro potřeby vzdělávacího ústa-
vu, což dokládá i legenda určení jednotlivých místností. V západním křídle se na-
cházel správcův byt, ale též školní učebny. Zázemí vojenského ústavu představo-
valy jak byty důstojníků či učitele, tak kuchyně, spižírna či jídelna. Na nádvoří se 
uváděla studna, avšak dle popisky se špatnou vodou, takže ta musela být brána 
vně zámku. V roce 1796 byly Zahořany charakterizovány jako farní obec se zám-
kem, kde sídlí vrchnostenský úřad stejnojmenného panství, ve vsi byl zároveň 
připomínán také vrchnostenský hospodářský dvůr.23

Nejpodrobněji jsou v archivních pramenech zachyceny stavební proměny zám-
ku v první polovině 19. století. Tehdy Zahořany patřily toskánským Habsburkům 
a administrativně byly spojeny se sousedním statkem Ploskovice.24 Zámek samo-
zřejmě v této době již neplnil rezidenční funkci a z velké části byl využíván pouze 
k hospodářským účelům. Na jaře 1808 je popisován jako objekt téměř čtverco-
vého půdorysu, jehož přední část orientovaná do vsi je doposud obývána hos-
podářskými úředníky. Přízemí pravého křídla bylo využíváno jako stáje, nalevo 

Zahořany – zámek, plán zámku 
z roku 1790, NA, Sbírka map a plánů, 
inv. č. 1485, mapa B-IX-25.
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bylo situováno bednářství a hospodářské kvelby. Patro bylo adaptováno na byt 
chirurga. Zadní část zámecké budovy byla „nedávno“ přeměněna na pivovar po-
krytý dvojitou vrstvou tašek. Pro ustájení sládkových krav byl za pivovarem nově 
postaven samostatný kravín se šindelovou střechou. Avšak jednalo se o zcela ne-
vhodné umístění objektu do prostoru vrchnostenské zahrady. Drobné opravy za-
sluhovalo koryto potoka obtékající zámek, což by pomohlo udržet také mohutný 
jez v dobrém stavu. 

Na přední čás   zámku i na konci pravého křídla nad sladovnou se nacházely věže, 
z nichž první byla dřevěná, druhá pak masivně zbudovaná. Dřevěná věž ale kvůli 
slabému provázání hrozila zřícením a při větrném počasí se nahýbala. Část střechy 
a rákosových stropů pod ní byla ve velmi špatném stavu. Kdyby jednoduchá tašková 
kry  na na la  ch nebyla v tak špatném stavu, mohl by být stavební stav zámku hod-
nocen jako pevný či důkladný. Avšak do krovu i rákosových stropů zatékalo a bylo 
zhodnoceno, že se tomuto problému již více let nevěnovala pozornost ani péče. 
Při opravě střechy měla být snesena věž hrozící zřícením a střecha na tomto místě 
uzavřena. Zprávu vypracoval v Ploskovicích velkovévodský architekt J. C. Wy  eck.25 
Ten je podepsán také pod rozpočtem oprav z dubna 1808. V něm se mimo jiné 
připomíná šnekovité schodiště na střechu, v zadní čás   zámku pak rizalit. S touto 
akcí se pojila i oprava zahořanské cihelny.26 Je zřejmé, že příchod nového majitele 
znamenal změnu i ve věci údržby vrchnostenských staveb, v čele se zámkem.

Z února 1808 pochází také velmi podrobný inventář zámku a hospodářského dvo-
ra. V zámku eviduje byt vrátného, úřední kancelář, byt správce, čeledník, velkou 
jídelnu, sál, podkroví s hodinovým strojem, kravín, maštal, umývárnu, kapli, felča-
rův byt, věž, vinný sklep. Dále pak pivovar se sklepy, bednářskou dílnu, byty slád-
ka, obročího, bednáře. Vedle toho pak, nepochybně jako součást hospodářského 
dvora, ještě starý pivovar, starý sládkův byt, sýpku, ovčín a vinopalnu. Nakonec se 
uvádí cihelna, třeboutický přívoz a zámecký lis na víno.27

Nástup nového majitele se projevil ještě roku 1808 rozparcelováním hospodář-
ského dvora v Zahořanech. Hospodářský dvůr se nacházel v poloze západně od 
zámku při mlýnském náhonu a minimálně budovy pivovaru a mlýna odkazují na 
jeho raně novověký, ne-li starší původ. Na přelomu 18. a 19. století byl pivovarský 
provoz přesunut z hospodářského dvora do severního zámeckého křídla a sta-
rá budova i se sládkovým obydlím ztratila využití. Součástí dvora bylo dále bed-
nářství, stáje, sýpka, ovčín, byty šafáře, obročního a zahradníka, stejně tak další 
drobnější stavby, jako kupř. chlévy či kůlny. V souvislosti s parcelací a prodejem 
emfyteutických pozemků určených ke stavbě obytných domů byly vyhotoveny dva 
situační plány, které mimo jiné zobrazují zámek na čtvercovém půdorysu s dvěma 
rizality na severozápadním a severovýchodním nároží, z nichž druhý obsahoval 
věž. V jižním křídle byly situovány byty, východní křídlo sloužilo hospodářskému 
provozu jako stáje a kůlny, již zmíněné severní křídlo bylo adaptováno na pivovar, 
v západním zámeckém křídle se nacházelo bednářství, kvelby a byt hlídače. 

Na rok 1809 byla v Zahořanech plánována za účasti stavitele Proksche patrně 
stavba nové stáje u vinopalny a také výstavba zdi kolem vrchnostenské zahrady.28 
Mělo dojít k opravě stávající obvodové zdi zahrady a výstavbě nové brány (na 
rok 1808 plánována oprava jen poloviny zdi směrem do ulice).29 Někdejší kra-
vín využívaný zahořanským sládkem, tak nevhodně umístěný, měl dojít demolice 

Zahořany – zámek, stra  grafi e fasády 
jižního průčelí jižního křídla zámku:

1 – nejmladší vrstva šedivé cementové 
omítky se slídou;

2 – světle okrová omítka, vápenná vrstva 
s nejvyšším obsahem písku (podhoz pro 
nejmladší vrstvu obsahuje výrazný podíl 
jílové spraše);

3 – tupovaná omítka probarvená pískem 
(dochována v reliéfu pilastru a kladí);

4 – štuková omítka hlazená kovovým 
hladítkem (ryté čáry vymezují bílé 
iluzivní pilastry a červená pole), 
druhotně pekovaná pro uchycení 
mladší plas  cké vrstvy 3;

5 – vyrovnávací podhoz pro hlazenou 
štukovou omítku 4;

6 a – nejstarší vrstva se skládá ze 
smíšeného zdiva (smíšené zdivo 
z červených pálených cihel a opuky, 
cihly jsou tlačené do kadlubu);

6 b – mladší vyzdívky z novodobých cihel, 
které lemují ostění oken (rozměry cihel 
6 x 15 x 30 cm);

převzato z: Pavlína Michalicová, Fasáda 
jižního průčelí jižního křídla, Elaborát 
nálezové zprávy opera  vní dokumentace 
a průzkumu historické stavby, rkp. KHI FF 
UJEP Ús   n. L., 2017.

5

Zahořany – zámek, pohlednice z roku 
1929, soukromá sbírka Zdeňka Fořta, 
sine pag., autor: Anon., sine loco.

6

Zahořany – zámek, žánrová fotografi e 
ze Studentské odborné praxe v roce 
2017, foto: Jan Horák 2017.

7
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a na jeho místě bylo v plánu vysadit stromovou školku.30 Právě školky ovocných 
stromů s výsadbou jabloní, hrušní a švestek se týkají dva nedatované plány zá-
mecké zahrady, vyhotovené nepochybně právě na počátku periody toskánské 
správy. Odpočinkové funkci zahrady byla věnována jen minimální pozornost, vět-
šinu plochy měly obsadit ovocné stromy. Pravděpodobně měl být odkloněn i tok 
potoka.31

V roce 1820 byla plánována oprava krovu nad někdejší valečkou32 a nad sýpkou, 
neboť v místech u věže byl již ztrouchnivělý. Poškození se ale týkalo i části kro-
vu nad velkým sálem na východní straně, stejně jako nad chodbou u hlavního 
schodiště. Součástí rekonstrukce bylo zřízení nových rákosových stropů v sálu 
a v chodbě nad bytem účetního. Chodba u bývalého pivovaru měla být pokryta 
šindelem. Ve třetím podlaží na půdě se plánovalo přezdění cihel s vápnem a sne-
sení starého komína, který byl vyzděn z nepálených cihel. 

Generální inspekce v Ploskovicích již roku 1823 konstatovala nutnost výstavby 
bytu pro zahořanského zahradníka Thuma. Rozpočet stavby kontroloval opět ar-
chitekt Wytteck. Nový byt měl být zřízen v prostorách někdejší studené a teplé 
spilky. Rozměry teplé spilky činily zřejmě 6-0-0 sáhů x 3-2-0 sáhu (11,34 x 6,31 m) 
a studené spilky 2-3-0 sáhu x 2-4-0 sáhu (4,74 x 5,06 m), respektive v těchto 
rozměrech měla být vykopána stará kamenná a cihlová dlažba. Předpokládalo 
se proražení dvou otvorů v klenbě a zavěšení dymníku. Plášťovec (Mantelbaum; 
zřejmě deštění místnosti až ke klenbě) v kuchyni měl být zřízen ze staršího mate-
riálu (z kantnéřů ze spilky; Bierkantern), stejně jako dveřní zárubně. Bylo plánová-
no osazení kamen. Náklady na výstavbu bytu se odhadovaly na více než 630 zl.33 
K realizaci výstavby bytu došlo pravděpodobně v roce 1824.34 
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Zahořany – zámek, prostorový model 
detailu na klenbách v přízemí vytvořený 
metodou 3D op  ckého skenování, 
studen   KHI 2017.

8

Zahořany – zámek, prostorový model 
detailu štukového stropu s mo  vy 
militarií v patře vytvořený metodou 3D 
op  ckého skenování, Monika Stará 2017.

9

8

9
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V roce 1825 byly plánovány opravy, které reagovaly na špatný stav zámku, ne-
boť na západní, jižní a východní straně zámku počínaly tlít základové zdi zejména 
v důsledku vlhkosti. Zajistit odvodnění měl kamenný odvodňovací kanál pro vodu 
z vodní nádrže na nádvoří do mlýnského potoka. Bylo plánováno jeho prokopání 
a nové vydláždění a zároveň jeho zavedení pod úroveň štítové a hlavní zdi a vy-
vedení jako klenutého ve zdivu. U odpadu z kuchyně v bytě lékaře musel být kus 
vydlážděn čedičem, aby byla voda svedena do odpadního kanálu. Následovala by 
oprava a omítnutí poškozeného zdiva.35

Další opravy se měly uskutečnit v roce 1840, neboť střecha věže – ačkoli pokryta 
bílým plechem – na mnohých místech korodovala, takže věž potřebovala opravy 
a trojí nátěr červenou olejovou barvou. Nad horní lucernou bylo plánováno staré 
oplechování nahradit novým z černého plechu a provést nové bednění na místo 
starého zpuchřelého. Oprav měla doznat i spodní kupole. Velká větrná korouhev, 
makovice i hrotnice měly být po snesení a následné opravě opět osazeny.36

Před polovinou 19. století získalo panství a tedy i zámek nového majitele, když jej 
roku 1846 koupil hrabě Karel Chotek. Změna se odrazila nejen v míře dochované-
ho pramenného materiálu, ale zejména v nezájmu o zahořanský zámecký areál, 
který se projevuje sekundárně i v archivních pramenech. Hospodářské relace do-
chované ze 70. let 19. století prakticky nereflektují stavební stav zámku, ani jeho 
případné opravy.  

V roce 1870 byla z majetku velkostatku odprodána vinopalna (č. p. 36 a 35).37 

Roku 1872 měl zámek vyhořet, přičemž poškozena byla věž a krytina horního 
podlaží.38 Zřejmě následně se uskutečnila oprava za užití nových fošen.39 V roce 
1874 se uvažovalo o zřízení chladírny. Nicméně provoz pivovaru byl v roce 1891 
ukončen.40 Koncem 19. století se uvádí, že zahořanský velkostatek prakticky ne-
měl žádné budovy. Výjimku představoval pachtýřův dům, který se nacházel ve 
velmi špatném stavu. Pivovar byl rozbořený. V této podobě se velkostatek dostal 
do rukou Filipa Duba.41

V roce 1904 měl na zámku propuknout požár, bližší podrobnosti však nejsou uve-
deny.42 Počátkem 20. století se v Zahořanech lakonicky uvádí zámek s kaplí a vel-
kou zahradou.43 Podstatně podrobněji popsal zámek před rokem 1920 Vinzenz 
Luksch pro připravovaný soupis uměleckých a historických památek litoměřické-
ho okresu:

„Zámek. 
Postaven kolem čtvercového nádvoří. Severozápadní a severovýchodní nároží na 
způsob pavilonu, dvoupatrová, zvnějšku každé po čtyřech okenních osách, proje-
vující se též nad přilehlým patrovým křídlem. Západní a východní křídlo pokračují 
bez dalšího členění s deseti okenními osami; všechna okna mají na rozích prola-
movaná kamenná ostění, některá jsou přeměněna přestavbou. Na jižním konci 
západního křídla se nachází vstup. Vjezd leží ve třetí okenní ose jižního průčelí; 
které znatelně předstupuje od čtvrté po desátou okenní osu a má zde ještě prost-
ší vzhled; dochovány jsou pouze zbytky lizén natřených červenou barvou. Výstu-
pek průčelí byl očividně přistavěn později. Brána vjezdu je valená, s profilovaným 
kamenným ostěním, doplněna o pilastry; nad tím na volutách podpírané slepé 
balkónové zábradlí s urnami na nárožních stojkách a aliančním erbem Ogilvy 
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uprostřed. Úplný erb svobodného pána Jiřího Benedikta Ogilvy korunuje býva-
lý, nyní na okno přeměněný východ z osy jižního křídla do předzahrady: na štítu 
kráčející, na hlavě a krku korunovaný lev, v klenotu žena držená za padací mříží; 
devíza: „AFIN“, štítonoši dva býci s věnci kolem krku. Ve štítovém poli pod tím 
nápis: EXCELLENTISMVS / GEORGI BENED.L.B.D.OGILVY / LEOPOL.I.GENERALIS. 
LOCVMENTENS COLON(ellus) / ZARAE.MOSC.REG.POL.AVGVSTI / GEN. COM(en-
dos). MAG(ister) EXERCITVVM. / DOM(inus in) ZAHORZA(n) / ANO 1708.

(J. L. D´Ogilvy, irského původu, narozen roku 1651, sloužil stejně jako jeho otec 
v rakouském vojsku, roku 1703 se stal polním podmaršálkem, v roce 1704 vstoupil 
do služeb cara Petra I. a roku 1706 krále Augusta Polského a Saského a zemřel 
10. října 1710 v Gdaňsku. Panství Zahořany s Tašovem koupil teprve roku 1708 
za 120 000 zl.)

Na nádvoří se otvírá severní křídlo šesti širokými dvojitými arkádami; toto křídlo, 
v němž byl v průběhu 19. století zřízen pivovar, ale přišlo spolu s věží, vypínající 
se nad ním, v důsledku požáru vzplanuvším roku 1872 o krov a strop patra a od té 
doby pustne. Jižní křídlo naproti má v přízemí také dvě otevřená loubí, kterými lze 
vejít do klenutého, štukaturou vyzdobeného obytného prostoru, a sama křížová 
klenba otevřené předsíně má docela dobře zachovanou štukovou výzdobu žeber. 
V patře východního křídla má jeden sál obvyklé pokojové výšky přepychový štuko-
vý strop s prázdným výrazně orámovaným zrcadlem a kolem obíhajícím dekorem 
z úponkových ornamentů a listoví. Zmíněné zvláštnosti ukazují na dobu vzniku 
krátce po třicetileté válce. Obydleno je v současnosti pouze západní křídlo, zatím-
co ostatní prostory slouží účelům polního a zahradního hospodářství.“44

V roce 1948 byl zámek spolu s dalšími objekty bývalého velkostatku konfisko-
ván. Někdejší majetek Dr. Em. Kellnera sestávající ze zámecké budovy (st. p. č. 1 
a p. p. č. 1 a 3) přidělilo ministerstvo zemědělství začátkem roku 1950 Místní-
mu národnímu výboru (MNV) Zahořany. MNV se zavázal budovy i park udržo-
vat v dobrém stavu a veškeré stavební úpravy provádět se souhlasem Státního 
památkového úřadu v Praze. Nikdy nemělo dojít k přeměně parku v užitkovou 
zahradu. MNV potvrdil, že cenné vybavení zůstane na zámku a v původním stavu. 
Bylo nařízeno sepsání inventáře a označení mobiliáře štítky s čísly.45

Dne 23. února 1951 došlo k faktickému předání zámku. Zástupce archivu dr. Křiv-
ka konstatoval, že se na zámku nenacházejí žádné archiválie, které by měly být 
převzaty do archivu. Bylo též zjištěno, že na zámku zcela chybí inventář. Stavební 
aktivity do té doby konané na zámku, jako byla adaptace stájových prostorů na 
vepřín, oprava střech zámku a oprava podlah sýpky, proběhly bez vědomí Státní-
ho památkového úřadu a vyžádaly si 180 tisíc Kčs výdajů. Tyto opravy provedly 
a financovaly Československé státní statky, národní podnik (ČSSS, n. p.), a jeho 
zástupci žádali, aby jim byly ponechány prostory vepřína a skladovací prostory 
včetně bytu pro ošetřovatele, dobytek, užívání elektřiny a vody a volný přístup 
do stájí až do 30. dubna 1951. Z pohledu zástupců MNV adaptace stáje a sýpky 
pro obec nepředstavovaly žádný přínos a odmítli se podílet na uhrazení staveb-
ních výloh.46 O tom, že na zámku nebylo dochováno žádné vnitřní vybavení, se 
opětovně v dubnu 1951 přesvědčila komise za přítomnosti zástupců ministerstva 
zemědělství. Zámek byl v této době využíván pro bydlení zaměstnanců ČSSS, n. p. 
a ke kulturním účelům obce.47

Zahořany – zámek, nádvoří s arkádami, 
foto: Jan Horák 2017.

10

11
Zahořany – zámek, půdorys 1NP zámku, 
autoři: INVEKO Litoměřice 1996; 
opravy a doplnění: Jan Horák 
a studen   KHI 2017.
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Na kulturní dům byla část zámku adaptována v 50. letech 20. století. Se žádostí 
ve věci údržby zámku se MNV Zahořany obrátil v lednu 1956 na KNV v Ústí nad 
Labem. Na zámku, ale zejména traktu, v němž se nacházel kulturní dům, byla ve 
špatném stavu střecha, která žádala přeložení. Zatékání vody způsobovalo poško-
zování stropů. MNV žádal o dodání 20 tisíc kusů tašek bobrovek.48 Zároveň na 
zámku došlo k výměně dvojích dveří, v jednom případě se jednalo o dveře ven-
kovní.49 Dvojité slohové dveře z měkkého a tvrdého dřeva měly být osazeny ve 
vchodu do zámku. Historické ručně kované závěsy měly být obstarány v Duchco-
vě, přičemž zhotovením dveří byl pověřen podnik Stavební údržba chrámové služ-
by Osek.50 MNV v Zahořanech hodlal v započatých opravách zámku pokračovat.51

V roce 1965 byla plánována adaptace budovy bývalé stáje v areálu č. p. 1, která 
sloužila jako skladiště materiálu, na sociální zařízení, které by sloužilo pracovní-
kům živočišné výroby a závodní kuchyně. Počítalo se s odděleným řešením pro 
muže a ženy s vlastním vstupem, v každé části se šatnou a umývárnou (každá 
o dvou sprchových koutech).52

Ve druhé polovině 60. let byl u zámku realizován polní mlat. Orgán státní památ-
kové péče však nesouhlasil s jeho vybudováním na severní straně mezi dvěma 
bastiony. S ohledem „na zvýšené ekonomické nároky v hospodaření“ umístění již 
stávajícího mlatu sice připustil, avšak jen jako časově provizorní po dobu dvou let, 
kdy měl uživatel vybudovat náhradní provoz.53 K přemístění mlatu nikdy nedošlo 
a v nevhodném umístění setrval do 90. let 20. století. V 70. letech 20. století 
byla část zámku využívána jako hospoda.54 Již roku 1970 bylo odsouhlaseno pro 
pohostinství vybudovat vlastní záchody, a sice „zvýšením stávajícího přístavku na 
nádvoří zámku na celou výši zámecké budovy“.55 V roce 1972 byla provedena 
rekonstrukce jezu na Lučním potoce v sousedství zámku a bývalý náhon byl čás-
tečně zasypán.56

V roce 1976 byly v souvislosti se sloučením MNV Zahořany s MNV Křešice zjištěny 
skutečnosti, které odrážely změněný přístup k památkově chráněnému zámku. 
Uváděny jsou příklady jako oplocování části parku pro soukromé účely, vybou-
rávání jeviště v sále, jízda těžkými nákladními vozy nad kryptou. Tyto prohřešky 

12 13
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měly být předmětem jednání mezi MNV Křešice u Litoměřic a odborem kultury 
ONV v Litoměřicích v součinnosti s Krajským střediskem státní památkové péče 
a ochrany přírody Ústí nad Labem.57 Koncem 70. let 20. století byl zámek využí-
ván jako sídlo místního JZD Křemín, byly zde skladové prostory, jídelna, tělocvična 
a hostinec.58

Po roce 1989 došlo ke změnám i pro zahořanský zámek. JZD zaniklo a vlastní-
kem se stala obec Křešice. V polovině 90. let došlo k výměně střešní krytiny. Již 
v roce 1994 obecní úřad v Křešicích prováděl kompletní výměnu okapů a částečné 
opravy střechy. Za využití příspěvku z havarijního fondu bylo plánováno polože-
ní dvoudrážkové ražené pálené tašky. Zároveň se v roce 1995 plánovaly úpravy 
přízemí jižního křídla pro potřeby restaurace, která měla být zřízena v klenutých 
místnostech s bohatou štukovou výzdobou. Bylo zvažováno vybourání dvou ot-
vorů v nosné zdi v přízemí, památkový ústav v této záležitosti požadoval vyzdění 
záklenků z cihel.59

V roce 1996 byla provedena oprava krovu a výměna krytiny, klempířské práce na 
vstupním křídle zámku. Dosavadní krytinou byly tzv. hranické letky, někde později 
vyměněné za tzv. standardky. Při výměně v polovině 90. let byla nahrazena no-
vou dvoužlábkovou cementovou taškou, vyráběnou v Rohatcích u Roudnice nad 
Labem.60 V souvislosti s touto opravou zřejmě vzniklo také zaměření stávajícího 
stavu provedené firmou INVEKO LITOMĚŘICE ve stejném roce. Obec v této době 
usilovala vzdát se zámku a najít pro tento objekt kupce. Současně též byla zvažo-
vána možnost zřídit v zámku malometrážní byty.61

Pravděpodobně v roce 2002 zakoupil polovinu objektu Václav Stareček, druhou 
polovinu vlastní firma Inženýrské stavby s.r.o. – Kralupy nad Vltavou. V. Stareček 
v roce 2006 zahájil opravy interiérů v západním křídle. V prvním patře západního 
křídla bylo plánováno vymalovat vstupní halu, doplnit štukovou výzdobu stropu, 
srovnat propadlou dlažbu, očistit balustrádu nad schodištěm od nečistot, zpev-
nit a doplnit chybějící kámen tmelem, v místnosti č. 1 rozebrat zazděný vstup, 
vymalovat, položit plovoucí podlahu na stávající, v místnosti č. 2 vymalovat a též 
položit plovoucí podlahu, v místnosti č. 3 vymalovat a vyčistit stávající podlahu, 
v koupelně obložit stěny u vany a umyvadla na nepůvodní příčce, položit dře-
votřískový podklad na stávající podlahu, položit plovoucí podlahu, dlažbu u vany, 
odvětrat komínové těleso pod podhledem a nadhledem. U všech místností pak 
opravit a natřít ostění a provést nátěr všech vnitřních a vnějších oken západního 
křídla.62 Zjištěná klasicistní výmalba v místnosti č. 2 měla být restaurována.63 
Na začátku roku 2012 vznikla marketingová studie, která počítala s přestavbou 
zámku na rehabilitační a sportovní zařízení. Investorem měla být firma Eko Ener-
go style a.s. a hlavním projektantem ing. arch. Tomáš Nedbal. V červnu stejného 
roku bylo ale s polovičním vlastníkem, firmou Inženýrské stavby s.r.o. – Kralupy 
nad Vltavou, zahájeno insolvenční řízení s následnou exekucí. Tyto skutečnosti 
nyní brání plnému využití zámku a objekt nadále chátrá.

Zahořany - zámek, detail kované 
mříže západního průčelí, 
foto: Roman Švec 2017.
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Zahořany - zámek, kovaná mříž 
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STAVEBNÍ 
DEJINY ZÁMKU
V KONOJEDECH

Čtyřkřídlý zámek s přilehlým barokním kostelem stojí na temeni 
nevýrazné ostrožny v centrální části obce Konojedy u Úštěku. První písemná 
zmínka o panském sídle je až z roku 1451, kdy je připomínána Běta, dcera vladyky 
Kuneše z Konojed, která prodala ves i s dvorem manželovi Ctiborovi z Tloskova. 
Mezi lety 1509–1527 vlastnil dvůr s tvrzí Albrecht z Pojetic. Jeho rod pocházel ze 
Saska a ziskem konojedského panství založil novou větev Konojedských z Pojetic. 
Roku 1545 byl na popud Viléma Konojedského z Pojetic vložen do obnovených 
desek zemských zápis o Konojedech a Valkeřicích. Vilém Konojedský z Pojetic 
pravděpodobně nechal v polovině 16. století přestavět tvrz na renesanční 
zámek.1

Vilém umírá v roce 1558 a panství tak získává poslední člen rodu, Albrecht 
Konojedský z Pojetic. Ten zemřel v roce 1620 během své účasti na stavovském 
protihabsburském povstání. Zkonfiskovaný majetek koupil již roku 1623 Adam 
Gottfried Berka z Dubé, který ovšem musel vdovu po Albrechtovi s dětmi, po 
jejich protestech a apelacích, částečně vyplatit.2

Po smrti kladského zemského hejtmana Adama Gottfrieda Berky z Dubé roku 
16263 zdědila panství jeho sestra Helena Eliška, která se provdala v roce 1609 
za Zdeňka z Kolovrat.4 Roku 1632 však Helena Eliška tragicky umírá. Při cestě 
z Konojed do Prahy byla totiž přepadena a zemřela na následky postřelení. 
Konojedské panství zdědil její manžel Zdeněk z Kolovrat. Provedl zde rekatolizaci, 
panství ovšem zadlužil, a tak po jeho smrti roku 1650 muselo být odkoupeno 
od věřitelů jeho dědicem Janem Šporkem. Jan Špork byl jízdním generálem a žil 
v letech 1595–1679. Po jeho smrti zdědil panství se zámkem syn František Antonín 
Špork (1662–1738). Za jeho působení byl renesanční zámek upraven ve stylu 
vrcholného baroka, kdy byl doplněn o věžičku s hodinami.5 František Antonín se 
roku 1699 rozhodl zřídit na zámku špitál pro 45 chudých, o které se starali dva 
duchovní s lékárníkem. Špitál, který disponoval vlastní lékárnou, fungoval až do 

Kami l  Podroužek –  Anna L išková

Severní pohled na areál kláštera servitů, 
mědiry  na převzatá z: Josef Kommer 
(rytec), Klášter servitů v Konojedech 
u Úštěka, kolem 1770, ÚDU AV ČR Praha 
sbírka grafi ky a kresby sign. W-E-6/37, 
i. č. 8455, foto: Zdeněk Matyásko – ÚDU 
AV ČR, v. v. i.

1

2
Jihovýchodní pohled na zámecký areál 
a kostel před rokem 1712, výřez z nečí-
slované mědiry  ny převzat z: Mauri  us 
VOGT, Das jetzt-lebende Königreich 
Böhmen, Franckfurt und Leipzig 1712, 
vázané mezi s. 50 a 51. NKČR, studovna 
ORST, sign. Sd 260.
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roku 1786. Tehdy byl součástí servitského kláštera, který byl zrušen nařízením 
Josefa II. Servitský klášter v místech hospodářského dvora nechal v roce 1746 
vybudovat František Karel Swéerts-Sporck, zeť Františka Antonína Šporka, 
v poděkování za uzdravení svého jediného syna. O schválení fundace kláštera 
usiloval František Antonín Swéerts-Sporck s manželkou už od roku 1739.6

Podle fundační listiny ze 7. prosince 1746 je patrné, že hrabě daroval řádu zámek 
se zahradou a zámeckým kostelem. Na rytině z roku 1712 je zobrazen na levé 
straně na vysoké terase malý jednolodní kostel, ke kterému vede schodiště se 
sochami, a po pravé straně rytiny malý zámek, který je vyobrazen v popředí 
hospodářského dvora.7 Hospodářský dvůr je na rytině ztvárněn jako uskupení 
několika přízemních staveb obklopujících čtyřmi křídly dvůr. 

Klášter sloužil pro 20 servitů, kteří se starali o nemocné. Servité z pražského 
konventu sv. Michala sem přišli pravděpodobně již v roce 1747 a než byla 
výstavba kláštera dokončena, pobývali v budovách hospodářského dvora.8

Za autora návrhu areálu je pokládán řádový bratr P. Wilhelm Maria (vlastním 
jménem Löhrer). Stavitelem je v účtech uváděn do roku 1751 Wenzel Hebeck, 
poté ho měl nahradit Anton Müller z Prahy. V účtech stavby je uváděn také jako 
polír M. Drexler. Za dalšího možného autora je považován František Ignác Prée. 
Výstavba kláštera probíhala v letech 1748–1770, přičemž stavba kostela byla 
dokončena v roce 1752.9

Po zrušení kláštera odkoupil jeho budovy Jan Kristián Swéerts-Sporck, syn 
zakladatele, a začal ho využívat jako zámek. Kostel tou dobou začal sloužit jako 
farní a P. Raymund Wiegner, poslední převor kláštera, zde působil jako farář.10 
Dcera Jana Kristiána Swéerts-Sporcka, manželka hraběte O‘Reillyho, prodala 
panství v roce 1804 Ludvíku Sulzerovi z Fuldy, který ho v roce 1813 vyměnil 
s Vincencem Wiederspergerem z Wiederspergu. Roku 1819, po smrti Vincence 
Wiederspergera z Wiederspergu, bylo konojedské panství vydraženo úštěckým 
lékárníkem Ignácem Pillerem, který panství předal své dceři. Po její smrti v roce 
1882 prodal její syn Josef Mayer panství Dalhaesům. Ti vlastnili zámek až do roku 
1945, kdy byl jejich majetek zkonfiskován.11

Po roce 1945 byl zámek zestátněn a sloužil k různým účelům: jako ubytovna 
dětí, Politická škola ČALZ n. p. nebo jako sklad vojenského materiálu. Po roce 
1977 patřil areál zámku Krajské vojenské správě. Po roce 1989 vlastnilo komplex 
například Pražské sdružení podnikatelů CE COMP či Josef Novotný. Současným 
vlastníkem je Vladimír Přibyl.

Patrový čtyřkřídlý zámek s vnitřním čtvercovým dvorem je pozdně barokní. 
Zahradní úpravy na čtvercovém nádvoří byly podle rytiny osově souměrné.12 
Na třech nárožích jsou situovány rizality. Západní průčelí je pravidelně děleno 
třemi jednoduchými pilastry. Ve středové ose západního průčelí je markýrovaný 
středový rizalit s mohutným trojúhelným frontonem a s vystupující polygonální 
terasou. Terasa je doplněna o klenutý podjezd z konce 18. století. Terasa na 
západním průčelí je ohraničena pískovcovou balustrádou s vázami a sochami. 
V bývalém refektáři se nacházejí dvě mramorová lavaba a při schodech jsou 
tepané rokokové mříže, jejichž autorství je připisováno místnímu zámečníkovi 

Konojedy, renesanční zámek v úpravě na 
špitál, plán z doby před jeho zbouráním, 
NA, SM, i. Č. 3259, sign. S 141 3/2, 
kt. 2241.

3

Konojedy, sklepy renesančního zámku, 
upravené v klasicismu pro potřeby 
pivovaru, foto: Kamil Podroužek 2016.

4
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Konojedy, severní průčelí zámku, 
foto: Kamil Podroužek 2016.

5

Konojedy, západní průčelí zámku 
v polovině 20. stole  , Oblastní muzeum 
v Litoměřicích, inv. č. 3833/F-A, 
autor: Anon., sine anno.

6

7
Konojedy, detail severního průčelí 
zámku, foto: Vít Liška 2017.

7
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8

Konojedy, panorama  cká 
fotografi e severního průčelí zámku, 
foto: Roman Švec 2017.

8Mildemu. Před západním průčelí zámku a kostela je druhotně umístěno pět 
barokních kamenných soch.13

Na severním průčelí jsou v patře ve středové části umístěny v nikách dvě kamenné 
sochy, patrně řádových světců. Podle již zmíněné rytiny J. Kommera z roku 1770 
byla středová část severního průčelí doplněna o mohutný trojúhelný fronton, 
v němž byla situována třetí nika se sochou pravděpodobně dalšího řádového 
světce.

V roce 2016 byla částečně destruována severní čelní zeď v severním sousedství 
terasy, která odhalila starší zděné konstrukce v místech bývalého trojkřídlého 
zámku. Zeď sloužila jako opěrná zeď terasy a zároveň jako průčelní zeď sklepů, 
jež se odhalily. Sklepy sloužily ke skladování a jako ležácké pivovarské sklepy. Část 
sklepení pochází z období renesance, dále vrcholného baroka a z 19. století.14

Součástí areálu zámku je pivovar z roku 1749, jehož vznik je spojován s klášterem 
servitů. Po zániku kláštera pivovar stále fungoval a jeho provoz je ukončen 
za Dalhaesů v roce 1923. V současné době jsou z areálu dochovány budovy 
sladovny, pivovarský hvozd a část ležáckých sklepů, které jsou situovány západně 
od zámku.15

Kromě pivovaru patří k zámku i zámecký park se sady a ohradní zdí. Z rytiny 
J. Kommera je patrná úprava parku, kde byla severozápadní a jižní část 
osázena vzrostlými dřevinami. Střední část byla obklopena dvěma rybníky. 
V severovýchodní části je dodnes patrná terasovitá úprava zahrady s umělým 
návrším na severu. V západní části areálu u ohradní zdi stojí zděný, pozdně 
barokní domek zahradníka. Zámecká zahrada je v současnosti pokryta náletovými 
dřevinami a dochovalo se pouze několik solitérních dřevin. Také drobná zahradní 
architektura je zachována pouze torzálně.16
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Renesance
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autor: Anon., sine anno.
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PRÍNOSY 
A STRATEGIE 
MÍSTO DOSLOVU

Největší přínos projektu Terra Sacra Incognita spočívá patrně ve 
vytvoření široké koalice zúčastněných. Předpokladem úspěchu tu je reálný 
projekt s konkrétní vizí renovace historických objektů, nesený strategií 
vzájemného propojení jednotlivých zúčastněných stran. Na prvním místě 
především osvíceného majitele, což je v případě kostela a zámku v Konojedech 
pan Vladimír Přibyl či v případě zámku v Zahořanech pan Václav Stareček. Dále 
aktivního místního spolku, který si všimne neutěšeného stavu věcí a nehodlá 
se s ním smířit. V Konojedech se jedná o Spolek pro obnovu památek Úštěcka, 
v Zahořanech o spolek Pro Zahořany. Jejich kultivace prostředí, nesená vlastní 
prací, je vidět, otevírá dveře a také podněcuje k účasti. Přidanou hodnotou 
oživení lokalit je narovnání mezilidských vztahů. 

Výrazná je také úloha výzkumné organizace, která je schopná získat o historických 
objektech věrohodné informace a prezentovat je v použitelných výstupech, 
jako jsou nálezové zprávy, expertizy, plánová dokumentace a 3D vizualizace. 
Nejen v Konojedech a Zahořanech, ale také v Milešově a v dalších lokalitách 
Ústeckého kraje pomáhají vracet k životu zanedbanou kulturní krajinu výzkumné 
a dokumentační aktivity studentů a pedagogů katedry historie Filozofické fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, respektive Centra pro dokumentaci 
a digitalizaci kulturního dědictví. 

Bez stavební obnovy zůstávají však snahy o poznání a oživení historického místa 
vždy jen na půli cesty. Nutnou podmínkou úspěšné realizace stavební obnovy 
je účast slušné stavební firmy s regionální tradicí a zkušenostmi s opravou 
historických objektů. V konojedském kostele Nanebevzetí Panny Marie působila 
firma pana Tomáše Hlaváčka z Úštěku, v Zahořanech v krovu kostela Nejsvětější 
Trojice pracovala firma Tesařství Čenda mistra tesaře pana Zdeňka Oravce. Ty za 
kvalifikovaný odborný dozor a poučenou diskusi o technologických postupech 
a kvalitě prací vděčí odborným pracovníkům Národního památkového ústavu 
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v Ústí nad Labem, řediteli PhDr. Petrovi Hrubému a územním garantům památkové 
péče. Nezastupitelné místo při formulaci podmínek realizace a kontrole jejich 
dodržování má odbor kultury pověřené obce, v tomto případě MěÚ Litoměřice.

Rozhodujícím impulzem pro uskutečnění stavební obnovy je cílená finanční 
podpora reálného projektu, ať již z prostředků Evropské unie, Ministerstva 
kultury ČR, Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo nadace, jakou byly v případě 
Konojed Norské fondy.

Stavební obnovou však snaha o oživení historických objektů končit nemůže. Její 
udržitelnost musí být postavena na zpřístupnění alespoň některých z nich široké 
veřejnosti a jejich zapojení do pořádání regionálně zajímavých kulturních akcí. Ty 
přispívají k identifikaci místních obyvatel i návštěvníků s nově oživeným místem. 
Ztotožnění s místem, jehož věrohodná renovace respektuje sílu historické 
autenticity objektu a je nesena zodpovědným profesním přístupem, může 
pozitivně ovlivnit utváření identity vlastní. A to nejen u lidí, kteří se na realizaci 
projektu přímo účastní, ale pevně věřím, že také u návštěvníků. A to není v  době 
naší identitární paniky zrovna zanedbatelné. Třeba si při tom uvědomíme, že 
lidská kultura se udržuje smysluplnou prací.

Kamil Podroužek, 1. 12. 2017
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RESUMÉ

V letech 2015–2017 se staly předmětem zájmu akademických pracov-
níků a studentů katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem dvě obce na jižním úpatí Českého středohoří, Konojedy 
a Zahořany. Obě lokality nebyly vybrány zcela náhodně, lze v nich nalézt řadu 
shodných znaků: rozsáhlý areál panského sídla s parkovou úpravou okolí, mo-
numentální kostel na výrazném místě, osu historické dálkové komunikace, řadu 
autenticky dochovaných venkovských staveb i drobných sakrálních památek. Spo-
lečný je i osud vysidlovaného a dosidlovaného prostoru a jejich umístění mimo 
stávající hlavní dopravní tepny. V řadě detailů se samozřejmě také liší: Zahořa-
ny leží poblíž Labe, v nadmořské výšce 165 m n. m., ve spádové oblasti města 
Litoměřic. Na jejich katastrálním území o rozloze 2,95 km2 žilo v roce 2011 trvale 
336 obyvatel. Konojedy leží v nadmořské výšce 320 m n. m., na samotném vý-
chodním okraji litoměřického okresu a Ústeckého kraje. Nejbližším městem je 
jim Úštěk a v roce 2011 žilo na katastrálním území o rozloze 5,69 km2 trvale 
100 obyvatel.

Projekt Terra Sacra Incognita Studentské grantové soutěže UJEP si kladl za cíl zdo-
kumentovat a analyzovat dochované historické objekty v katastrálních územích 
Konojed a Zahořan a na základě jejich vyhodnocení hledat funkci a společenský 
význam obou lokalit v době jejich největšího rozkvětu – v období baroka. V obou 
lokalitách byly vybrány ohrožené nemovité kulturní památky, které byly dle me-
todik Národního památkového ústavu kategorizovány do jednotlivých typů: drob-
né sakrální památky, sakrální architektura, panská sídla, venkovské stavby a tech-
nické památky. K nim byly na základě výsledků plošných průzkumů přiřazeny další 
objekty, u kterých dosud nebyl reflektován jejich historický výpovědní potenciál. 
Všechny nalezené historické objekty byly inventarizovány, byl proveden jejich zá-
kladní popis, fotodokumentace a vyhodnocení. U ohrožených památek a objek-
tů s nereflektovaným historickým a památkovým potenciálem byla provedena 
podrobná terénní dokumentace stávajícího stavu, především fotodokumentace, 
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geodetické a stavební zaměření, doplněná o video dokumentaci urbanistických 
vztahů či dendrochronologické analýzy dřevěných konstrukcí. Ohrožené umě-
lecké prvky a detaily s vysokou výpovědní hodnotou byly dokumentovány foto-
grammetricky nebo skenovány optickým či laserovým skenerem. U významných 
objektů prokázaného památkového zájmu byly také zpracovány archivní rešerše. 
Podrobná dokumentace těchto staveb se stala podkladem pro stavebně historic-
ké a uměleckohistorické analýzy, které si kladly za cíl zhodnotit význam staveb 
pro historický vývoj lokalit a definovat tím jejich stávající památkovou hodnotu. 

Projekt realizovali akademičtí pracovníci katedry historie FF UJEP v Ústí nad 
Labem, studenti doktorského studia Českých dějin a studenti magisterského stu-
dia Kulturně historické regionalistiky. V rámci odborných studentských praxí se 
projektu účastnili také studenti bakalářského studia oborů Dokumentace pamá-
tek a Kulturní historie KHI FF UJEP.

Externě na projektu spolupracovali konzultanti a oponenti z Biskupství Litomě-
řického, Národní galerie a Archivu hlavního města Prahy. Projekt, který probíhal 
v letech 2015–2017, administrovalo Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kul-
turního dědictví FF UJEP, náklady dosáhly 925.064 Kč a jejich nejvýraznější polož-
ku tvořila studentská stipendia.

Výstupem projektu je putovní výstava zaměřená na dokumentaci ohrožených 
památek a objektů památkového zájmu v katastru obcí Zahořany a Konojedy, 
která poprvé představuje potenciál historického stavebního fondu obou lokalit 
v kontextu jejich historického vývoje v období baroka. Součástí kritického kata-
logu výstavy je vyhodnocení dosažených výsledků v několika odborných statích 
jednotlivých členů autorského kolektivu: Konojedy a jejich držitelé ve stručné 
historické retrospektivě, Urbanistický vývoj Konojed, Zahořany a jejich držitelé 
ve stručné historické retrospektivě, Urbanistický vývoj Zahořan, Tajemný kopec 
Křemín a jeho opevnění, Plošný průzkum Konojed, Plošný průzkum Zahořan, 
Proměny cestních systémů, Vývoj a přestavby kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Konojedech, Areál kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, Štuková výzdoba 
v Zahořanech, Stavební dějiny zámku v Zahořanech a Stavební dějiny zámku 
v Konojedech.
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RESUMÉ / EN

Between 2015 and 2017, the students and academics at the 
Department of History within the Faculty of Arts at Jan Evangelista Purkyně 
University in Ústí nad Labem became interested in Konojedy and Zahořany, two 
municipalities situated in the southern foothills of the Bohemian Central Uplands.  
These two locations were not chosen at random, since they share a great deal of 
identical features. For example, they have a Manor House with extensive grounds 
and landscaped surroundings, a prominently located monumental church, are 
accessed by historical, long-distance roads, and have a number of preserved 
authentic rural buildings as well as small sacral monuments. 

Both sites also share a common past in terms of being colonised and decolonised 
and both are located outside the existing main arterial roads.  In certain details, 
of course, they also differ:  

Zahořany lies near the Elbe River, at an altitude of 165 m above sea level, in the 
catchment area of the town of Litoměřice. In 2003, 336 permanent residents 
lived in a cadastral area of 2.95 square kilometres.  Konojedy lies at an altitude of 
320 m above sea level, on the eastern edge of Litoměřice district and Ústí Region. 
The nearest town is Úštěk and in 2011, 100 inhabitants lived in a cadastral area 
of 5.69 square kilometres. 

The Terra Sacra Incognita Project, competing in the Student Grant Competition at 
Jan Evangelista Purkyně University, aimed to document and analyse the preserved 
historical monuments in the cadastral territories of Konojedy and Zahořany and 
to evaluate the function and social significance of these two regions at the time 
of their greatest prosperity - during the Baroque era.

In both locations, endangered immovable cultural monuments were selected and 
then categorized into different types utilizing the methodology of the National 
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Monument Institute: small sacral monuments, sacral architecture, manor houses, 
rural buildings and technical monuments.

Based on the results of field surveys, other monuments whose historic potential 
had not yet been detected were also assigned to these categories. All the 
historical monuments that were studied were inventoried, photo documented 
and evaluated, and assigned a basic written description.  

For endangered monuments and buildings with yet undetected historic and 
preservation potential, detailed field documentation of their existing state 
was carried out. This included photo documentation and geodetic and building 
surveying, supplemented by video documentation of urban relations and 
dendrochronological analyses of their wooden structures. Photogrammetry, 
optical or laser scanning was carried out to identify endangered artistic elements 
and details with great historic value. Archive searches were also carried out on 
important monuments of proven preservation interest. 

The detailed documentation of these buildings has become the basis for building-
historical and art-historical analyses, which aims to evaluate the importance of 
buildings for the historical development of settings and to define their existing 
historical value. The project was implemented by the academic staff of the 
History Department of the Faculty of Arts of Jan Evangelista Purkyně University in 
Ústí nad Labem, the students of Doctoral Studies of Czech History, and students 
studying for a Master‘s degree in Cultural-Historical Regionalistics. 

Bachelor’s students studying Historical Monuments’ Documentation and Cultural 
History in the History Department of the Faculty of Arts at Jan Evangelista 
Purkyně University also participated in the project within their coursework. 
Consultants and supporters of the Bishopric of Litoměřice, the National Gallery 
and Prague City Archives collaborated on the project externally. The project, 
which was conducted between 2015 and 2017, was administered by the Centre 
for Documentation and Digitization of the Cultural Heritage of the Faculty of Arts 
at Jan Evangelista Purkyně University. The costs amounted to CZK 925,064 and 
their most significant expense was student scholarships.

The outcome of the project is a travelling exhibition documenting endangered 
historical monuments and places of historical interest in the municipalities of 
Zahořany and Konojedy. This demonstrates, for the first time, the potential of 
the historical building stock of both sites, relating to their historical development 
in the Baroque period. As part of the exhibition‘s sophisticated electronic 
catalogue, there is an evaluation of the conclusions of individual members of the 
work group in the form of academic papers: Konojedy and their owners in a brief 
historical review, Urban development of Konojedy, Zahořany and their owners 
in a brief historical review, Urban development of Zahořany, Mysterious Křemín 
hill and its fortification, Comprehensive research of Konojedy, Comprehensive 
research of Zahořany, Road system transformations, Development and rebuilding 
of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Konojedy, Premises of 
the Church of the Most Holy Trinity in Zahořany, Stucco decorations in Zahořany, 
Architectural/Building history of a Chateau in Zahořany and Architectural/
Building history of a Chateau in Konojedy.
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