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V minulých dvou desetiletích se poda-
řilo německým a českým organizacím 
zachránit velké množství památek na 
území České republiky, v  oblastech 
bývalých Sudet. Většina objektů se 
dostala do velmi špatného stavu v dů-
sledku problematického vývoje pa-
mátkové péče v komunistické éře.

Přes všechny tyto úspěchy a vzájem-
nou spolupráci obou stran zůstává, ze-
jména v příhraničních oblastech, velké 
množství památek, které jsou stále ve 
velmi zuboženém stavu a čekají na své 
zachránce.  Památky osiřelé.

Památky osiřelé
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Pozdně románský, původně opevněný 
kostel na jihozápadním okraji Hrob-
čic byll vybudován ve  druhé čtvrtině 
13.  století a barokně upraven v  roce 
1726. Kostel je obklopený hřbitovem 
s udržovanými náhrobky.

Jedná se o jednolodní obdélnou stav-
bu, s hrázděnou přístavbou v západní 
části. V té se nachází vstupní předsíň. 
Portál je datován do roku 1726. V  té 
době prošel kostel barokní úpravou. 
Celá východní část lodi s  přilehlým 
presbytářem je barokní. Předsíň na 
severní straně, která zakrývá původní 
románský portál, pochází z 19. století. 
Součástí střechy je sanktusník. 

Kostel byl vybaven barokním oltářem 
z konce 17. století a kazatelnou ze stej-
né doby. 

Kostel je od 3. května 1958 chráněn 
jako kulturní památka. Vnitřní zaří-
zení kostela bylo ve druhé polovině 
20. století zničeno. V  současné době 
jsou na stavbě patrné statické trhliny, 
všechny vstupy do kostela byly zazdě-
ny, střešní krytina je dožilá a propadá 
se, do kostela zatéká.

Majitelem kostela je Římskokatolická 
farnost Mrzlice.

Kraj Ústecký, nedaleko Bíliny

Hřbitovní kostel sv. Havla v Hrobčicích
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Kostel postavený na nízkém návrší na 
jižním okraji obce je připomínán již 
roku 1384. Ve zdivu je však nepochyb-
ně starší. Současnou podobu získal až 
adaptací v průběhu 19. století.

Jedná se o jednolodní obdélnou stav-
bu s pětibokým presbytářem, na kte-
rý na severní straně přilehá sakristie. 
Západní průčelí je hladké zvýrazněné 
barokním vykrajováním a nikou se so-
chou světce. 

Interiér kostela byl vybaven zařízením 
z  18. století, které je dnes zachované 
pouze torzálně. Jde o varhany, rene-
sanční kamennou křtitelnicí s  dřevě-
ným víkem datovanou do roku 1585 
a kamenný figurální náhrobník ze za-
čátku 17. století.

Samotný kostel není památkově chrá-
něn. Kulturní památkou je pouze 
nedaleko stojící zvonice s  dřevěnou 
hranolovou věží. Hřbitov obklopující 
kostel je zrušen, zachované náhrobky 
jsou zdevastovány.

V  současné době je kostel v  havarij-
ním stavu. Střešní krytina je na něko-
lika místech porušena a do krovu zaté-
ká, zdivo je na mnoha místech staticky 
porušené a rozvalené. Nejvíce postiže-
ny jsou opěráky presbytáře a sakristie. 
Okenní otvory jsou již bez výplní.  

Majitelem kostela je spolek Pro koste-
ly z.s.

Kraj Ústecký, Podbořansko

Kostel sv. Kateřiny v Kněžicích 
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Kostel Narození Panny Marie v Morech

Původně gotický kostel byl postaven 
na přelomu 14. a 15. století nedale-
ko návsi, později barokně přestavěn. 
Kostel je obklopený dnes již zrušeným 
hřbitovem s rozvalenými náhrobky.

Jedná se o jednolodní stavbu s pětibo-
kým presbytářem a sakristií na kterou 
navazuje u severního boku presbytáře 
točité schodiště přístupné také zven-
čí, určené pro zvoníka. Toto schodiš-
tě umožňuje vstup do sanktusníkové 
věže. Křížová klenba s šesti paprsko-
vým závěrem a vítězný oblouk v pres-
bytáři odkazují na původní gotický 
kostel. Západní průčelí je rovné, čle-
něné do tří os završené štítem s trojú-
helným nástavcem. Portál je v součas-
né době zazděný. 

Interiér kostela byl vybaven barokním 
mobiliářem převážně z první poloviny 
18. století. Rámový hlavní oltář se so-
chami světců na tabernáklu je z druhé 
poloviny 18. století. Kamenná rene-
sanční křtitelnice je datována do roku 
1598 s nápisy z let 1613 a 1617. 

Kostel je chráněn jako kulturní památ-
ka od 3. května 1958. V současné době 
je uzavřen, otevírán je při ojedinělých 
příležitostech. 

Majitelem pozemku s  kostelem je 
Římskokatolická farnost Mory.

Kraj Ústecký, Podbořansko
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Hřbitovní kostel sv. Kateřiny v Chouči

Kostel pochází ze 14. století, jedná se 
o gotickou stavbu umístěnou na vý-
chodním okraji obce. Kostel je obklo-
pený neudržovaným, zpustlým hřbi-
tovem.

Jedná se o jednolodní obdélnou stav-
bu s polygonálním presbytářem, hro-
titými okny bez kružeb a sanktus-
níkovou věžičkou v  západním štítu. 
Presbytář i loď jsou zesíleny odstup-
ňovanými opěráky. Loď je plochostro-
pá. Závěr kostela zdobí zvenčí reliéf 
kalicha.

Součástí interiéru kostela byl vedle 
pozdně gotické kamenné křtitelnice 
s barokním víkem vesměs barokní mo-
biliář (hlavní oltář, kazatelna i boční 
oltáře).

Kostel je od 3. května 1958 chráněn 
jako kulturní památka. V  současné 
době je vchod zazděn a do interiéru 
kostela není možný vstup. Na stavbě 
jsou patrné statické trhliny, střešní 
krytina je na několika místech naruše-
na a do kostela zatéká.

Majitelem pozemku s  kostelem 
Římskokatolická farnost Želenice.

Kraj Ústecký, nedaleko Bíliny
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Poutní kostel sv. Jakuba Většího u Lahovic

Kostel byl postaven mezi lety 1751-
1753. Jedná se o barokní stavbu umís-
těnou na vyvýšeném izolovaném mís-
tě na jižním okraji obce Lahovice na 
Lounsku. Vedle kostela se nachází 
malá barokní kaple postavená v  roce 
1670. 

Jedná se o jednolodní obdélnou stav-
bu s trojboce uzavřeným presbytářem 
a obdélnou postranní sakristií. Průčelí 
je členěno pilastry portálem a štítem 
s nikou. 

Poutní kostel chátrá od konce druhé 
světové války. Barokní mobiliář byl 
zničen vandaly v červenci 1956. Další 
mše už v kostele nebyly nikdy slouže-
ny. V průběhu 80. let byl určen k de-
molici a na jeho místě měl být posta-
ven vodojem. K jeho zboření nedošlo 

díky sametové revoluci v  listopadu 
1989. 

Komplexní opravy se tato kulturní 
památka doposud nedočkala. V  roce 
2014 byla zahájena částečná oprava, 
během níž byla odstraněna propadlá 
část střechy se zničeným sanktusní-
kem a presbytář byl zpevněn betono-
vým věncem a provizorně zastřešen 
rovnou střechou. Kostel je výrazně 
staticky narušený, volně přístupný.

V  současné době je stavba v  havarij-
ním stavu. 

Majitele pozemku se stavbou kostela 
je Římskokatolická farnost Libčeves.

Kraj Ústecký, nedaleko Mostu
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Kostel Navštívení Panny Marie v Nových Domcích

Původní dřevěný kostel se začal stavět 
v roce 1790, v důsledku francouzských 
válek pak byla stavba zastavena. Roku 
1808 byla na starých základech vybu-
dována nová stavba dřevěného koste-
la. Současný kostel byl postaven hra-
bětem F. A. Libštejnským z Kolowrat 
mezi lety 1834–1838 v empírovém slo-
hu podle plánu tachovského stavitele 
Anthona Thurnera v jižní části obce.

Jedná se o jednolodní obdélnou stav-
bu s  pětiboce uzavřeným presbytá-
řem, hranolovou sakristií v ose a hra-
nolovou věží před západním průčelím 
s polokruhově uzavřenými okny, které 
prosvětlují celou loď.

Po odsunu Němců zůstal kostel ne-
využitý, po roce 1948 sloužil jako stáj 
pro dobytek.

V  současné době je kostel v  dezo-
látním stavu. Na větší části lodi chy-
bí oplechování střechy, omítky jsou 
z  větší části poškozeny. Kostel nemá 
dveře ani okna, uvnitř odpadává omít-
ka i štuk, místy je viditelná trámová 
konstrukce poničená vlhkostí i polá-
mané trámy krovu. 

Pozemek s kostelem patří spolku 
„Omnium“; spolek kostel převzal v roce 
2016. 

Kraj Plzeňský, Tachovsko
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Poutní kostel Proměnění Páně v Pacelicích

Barokní kostel byl postavena mís-
tě původní kaple na vrchu Křesovci 
pravděpodobně podle plánů Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera (nebo jeho 
žáků) mezi lety 1763-1765.

Jedná se o jednolodní obdélnou stav-
bu se segmentově zakončeným pres-
bytářem a dvěma předsazenými kaple-
mi po stranách. Sláva poutního místa 
zanikla za vlády Josefa II. A kostel od 
té doby chátral. Částečně opraven byl 
až v roce 1938. 

Od 3. května 1958 je objekt kulturní 
památkou. 

V  současné době je kostel ve velmi 
špatném technickém stavu, střecha 
je na několika místech narušená a do 
objektu zatéká. Všechny vstupy jsou 
zazděné a je nemožné do objektu 
vstoupit. 

Majitelem pozemku s  kostelem je 
Římskokatolická farnost Blatná.

Kraj Jihočeský, nedaleko Blatné
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Kaple sv. Anny v Pelhřimovech

Kaple sv. Anny patřila původně k zám-
ku Pelhřimovy / Pielgrzymów, stojící-
mu dnes v polské části obce. 

V  17. století byl původní opevněný 
hrad v  Pelhřimovech přestavěn na 
barokní zámek. Současně se zámkem 
byla vybudována také zámecká kaple. 

Obec Pelhřimovy byla rozdělena na 
dvě části státní hranicí díky vyrovnání 
Rakouska-Uherska a Pruska již roku 
1742. Obec zanikla jednak díky od-
sunu Němců, jednak díky rozhodnutí 
státu o neosidlování hraničního pás-
ma s  Polskem. Oficiálně byly Pelhři-
movy zrušeny k 1. lednu 1971.

Dnešní podoba zámku je barokní 
s  klasicistními prvky. Stavba je od 
roku 1978 v  soukromém vlastnictví, 
majitel ji postupně opravuje.

Kaple je v  současné době prázdná, 
střecha je opatřena lepenkou, zdivo 
je degradované, na několika místech 
pukající, fasáda i interiér jsou zcela 
zničeny. 

Zámecká kaple sv. Anny patřila až do 
roku 2015 státnímu statku Razová. 
Od statku byla odkoupena spolkem 
Omnium z.s. 

Kraj Moravskoslezský, Osoblažsko 
(Krnov)
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Kostel byl vystavěn mezi lety 1660-
1663 jako barokní novostavba na kop-
ci severozápadně od obce Pořejov. 

Jedná se o jednolodní obdélný kostel 
s pravoúhlým presbytářem s přilehlý-
mi kaplemi po stranách a čtvercovou 
předsíní v ose na východní stěně a při 
západním průčelí se čtvercovou před-
síní stojící uprostřed hřbitova. 

Objekt kostela je památkově chráněn 
od 17. února 1993. 

V  současné době už je střecha do-
chována pouze v  segmentech, zdivo 
je z  velké části rozbořené a stavba 
postupně zaniká. Kolem kostela se 

rozkládá hřbitov, do jehož zdi bylo  
v roce 1933 zasazeno 14 vzácných 
bronzových plastik křížové cesty, kte-
ré si získaly uznání i na výstavě ve Víd-
ni. Hřbitov je rovněž zničen.

Majitelem pozemku s kostelem a hřbi-
tovem je společnost BLOND BREE-
DING Žebráky, spol. s r.o.

Kraj Plzeňský, Tachovsko

Poutní kostel sv. Anny v Pořejově
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Vrcholně gotický kostel je v  prame-
nech doložen v  první polovině 14. 
století. Byl vybudován na ostrohu nad 
vsí. 

Jedná se o jednolodní stavbu s trojbo-
ce uzavřeným presbytářem a hranolo-
vou věží v ose západního průčelí. Vr-
cholně gotický hrotitý portál je velice 
zdobný, datovaný do poloviny a třetí 
čtvrtiny 14. století. Je typickým repre-
zentantem takzvaného lineárního vý-
tvarného směru.  Krov lodi a presby-
táře pochází z roku 1535. V roce 1702 
byla po požáru opravována gotická 
úzká věž. Schodiště, které ke kostelu 
vede, bylo vytvořeno ze starých ná-
hrobních kamenů z kostelní dlažby.

Součástí interiéru kostela je raně ba-
rokní hlavní oltář z  druhé poloviny 
17. století s poškozeným obrazem sv. 

Jiljí. Ostatní mobiliář je novogotický, 
pochází z doby poslední úpravy kos-
tela na počátku 20. století. Celý kostel 
je opatřen novogotickými nástěnnými 
malbami s biblickými výjevy. 

Kostel v Mělnici je vzácným případem 
vrcholně gotické stavby ve venkov-
ském prostředí. Na kostele byla v roce 
1996 opravena střešní krytina a čás-
tečně i krov. Roku 2000 byla objevena 
gotická rozeta skrytá v průčelí kostela. 
V současné době je stavba bez svodů, 
s vymlácenými okny a postupně chát-
rá. Na zrušeném hřbitově zůstal jedi-
ný náhrobek v podobě anděla.

Majitelem pozemku s  kostelem je 
Římskokatolická farnost Horšovský 
Týn.

Kraj Plzeňský, nedaleko Horšovského 
Týna 

Kostel sv. Jiljí v Mělnici
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Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech

Barokní kostel byl postaven v  letech 
1744-1765 na místě barokní kaple 
z roku 1744. Je situován na jižním bře-
hu v údolní nivě řeky Radbuzy. 

Jedná se o jednolodní stavbu čtverco-
vého půdorysu. Na východní straně 
uzavírá loď  užší trojboký presbytář. 
Nad západním průčelím s  trojúhel-
ným štítem vystupuje štíhlá věž čtver-
cového půdorysu ukončená bání.

Interiér kostela je bohatě zdoben mal-
bami, které jsou v současné době hod-
ně poničené. 

Kostel je od 3. května 1958 prohlá-
šen za kulturní památku. V  průběhu 
90. let byl částečně opraven, korun-
ní římsa byla zpevněna betonovou 
výztuží, původní krov byl nahrazen 
kovovou konstrukcí a byla vyměněna 
střešní krytina. 

V  současné době je stavba ve velmi 
špatném technickém stavu, který byl 
způsoben kombinací několika fak-
torů. Nepříznivými geologickými 
podmínkami, změnou regulace toku 
řeky Radbuzy a v  neposlední řadě 
také nevhodnými stavebními zása-
hy v  uplynulých desetiletích. Zdivo 
kostela je vlivem statických poruch, 
mrazových cyklů a vlhkosti značně 
narušené a na mnoha místech hrozí 
destrukcí. Kostel je v havarijním stavu  
a hrozí zřícením. 

Majitelem pozemku se stavbou koste-
la je od roku 2015 spolek Omnium z.s.

Kraj Plzeňský, u Horšovského Týna
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Původní raně gotický kostel byl posta-
ven ve druhé polovině 13. století, na 
nejvýše položeném místě v  severozá-
padní části obce Šitboř, 2 km od Po-
běžovic. Kolem roku 1300 došlo k roz-
šíření presbytáře a ve 2. polovině 14. 
století byla rozšířena také loď. 

Jedná se o jednolodní obdélnou stav-
bu s  téměř čtvercovým presbytářem 
s  navenek téměř trojbokým závěrem. 
Na jižní bok presbytáře přilehá čtver-
cová věž, která se asi v  polovině své 
výšky postupně mění na osmibokou 
s barokní bání. Na objektu jsou patrné 
barokní úpravy z druhé poloviny 17.  
a první poloviny 18. století. Menší 
úpravy byly provedeny v  19. století. 
Stopy původní gotické stavby jsou 
patrné v presbytáři, dochoval se také 
gotický lomený portál.

Po roce 1945 začal kostel postupně 
chátrat. Od 3. května 1958 je prohlá-
šen kulturní památkou. V  70. letech 

se propadly stropy, zvony byly ve stej-
né době přemístěny do kostela sv. Jiří  
v Koutě na Šumavě. Uvažovalo se  
i o odstřelu stavby. V 80. letech byl již 
kostel uváděn jako ruina. V roce 1979 
došlo ke zřícení krovu a snesení cibu-
lové báně věže. Na kostel byl vydán 
demoliční výměr, k odstřelu díky změ-
ně politické situace v  listopadu 1989 
nedošlo. 

V průběhu 90. let prošel kostel drob-
nými stavebními úpravami. Zdivo 
bylo zabezpečeno a presbytář nově 
zastřešen. Loď zůstala nezastřešena, 
bez oken a dveří. Objekt je v současné 
době z části zřícený a postupně zani-
ká. Roku 2004 prodala církev zříceni-
nu kostela městu Poběžovice.

Majitel pozemku s kostelem je město 
Poběžovice.

Kraj Plzeňský, nedaleko Poběžovice 
(Horšovský Týn)

Kostel sv. Mikuláše v Šitboři
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Vrcholně barokní kaple byla postave-
na v  roce 1705 uprostřed návsi v  zá-
padní části obce. Kostel byl postaven 
pro místního faráře J. Partnera, který 
kvůli nemoci nemohl docházet do far-
ního kostela sv. Vavřince na kopec nad 
Tasnovicemi. V kapli byl po své smrti  
i pohřben (náhrobek v podlaze).

Jedná se o jednolodní stavbu na osmi-
bokém půdorysu s  přilehající příčně 
obdélnou sakristií na východní stěně  
a předsíní s kruchtou na západní stě-
ně. Fasádu zdobí na jižní straně slu-
neční hodiny. Hlavní oltář s obrazem 

obraz Krista a sv. Judy Tadeáše pochá-
zel z 1. poloviny 18. století.

Kaple je památkově chráněna od 6. 
dubna 1992. 

V 90. letech byl částečně opraven krov 
lodi a předsíně. V  současné době je 
stavba v havarijním stavu, chybí oken-
ní výplně a zdivo je poničeno vlhkostí. 

Majitelem pozemku s  kaplí je město 
Hostouň.

Kraj Plzeňský, u Horšovského Týna

Kaple sv. Judy Tadeáše ve Štítarech
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Vrcholně barokní kostel byl vystaven 
jako novostavba v letech 1717-1724 na 
návrší severozápadně od obce. 

Jedná se o jednolodní stavbu na cen-
trálním půdorysu ve tvaru řeckého 
kříže se dvěma bočními kaplemi, 
pravoúhlým presbytářem na východ-
ní straně lodi a předsíní na západní 
straně. Střecha kostela je zdobena ci-
bulovou sanktusovou věží. Zaklenutí 
je valenými klenbami s lunetovými vý- 
sečemi. 

Interiér kostela byl v roce 1767 vyzdo-
ben rokokovými malbami s výjevy ze 
života sv. Barbory od A. Krause, kte-
ré jsou ve fragmentech viditelné ještě 

dnes. Po druhé světové válce byl veš-
kerý mobiliář rozkraden a zničen. 

Kostel je od 3. května 1958 chráněn 
jako kulturní památka. Od konce 
druhé světové války však postupně 
chátrá. V roce 1990 byl na kostel po-
dán demoliční výměr, který se poda-
řilo opravami v průběhu let 1992-1994 
odvrátit. Stavba byla opatřena novou 
střechou. V  současné době je kostel 
stále v havarijním stavu.  

Majitelem pozemku s kostelem je spo-
lek Syndicus Hereditas z Prahy.

Kraj Plzeňský, u Holýšova (Stod)

Poutní kostel sv. Barbory ve Všekarech
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Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích

Kostel byl vystavěn na bývalém Štítar-
ském hradisku na kopci nedaleko obce 
Tasnovice, obklopený hřbitovem.

Většina kostelů zasvěcených sv. Vavřin-
ci byla postavena krátce po roce 1180, 
kdy byly jeho ostatky převezeny do 
Říma. Na tuto skutečnost odkazuje 
raně gotický portál v severním průče-
lí. Dnešní gotická podoba kostela je  
z konce 14. století a barokní zásahy 
byly provedeny na konci 18. století. 
Podle průzkumů je pravděpodobné, 
že by měly být pod gotickým kostelem 
pozůstatky románské stavby. 

Jedná se o jednolodní, obdélnou stav-
bu s  pětiboce ukončeným presbytá-
řem, věží na severní straně a obdélnou 
sakristií na straně východní.  

Interiér je vybaven raně barokním  
trojdílným skříňovým oltářem z  po-
čátku 17. století s plastikami Koruno-
vání Panny Marie a nástěnnými mal-
bami s  výjevy ze života sv. Vavřince  
a dalších světců. 

V  minulosti došlo k  výměně střešní 
krytiny. V současné době je kostel po-
malu rekonstruován. Krov je ve špat-
ném stavu se statickými poruchami, 
díky zatékání došlo k narušení dřevě-
ného stropu v lodi. 

Majitelem pozemku s  kostelem je 
Římskokatolická farnost Horšovský 
Týn.

Kraj Plzeňský, u Horšovského Týna 
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Původní, pozdně gotický kostel po-
chází z let 1507-1516. Postaven byl na 
mírné vyvýšenině západně od města. 
V roce 1969 byla nedaleko kostela po-
stavena kaple Božího hrobu a kostel 
byl postupně barokizován. Stavební 
úpravy byly dokončeny již před rokem 
1740. V  letech 1839-1842 byla v okolí 
kostela vystavěna hrobka tehdejších 
majitelů panství v Horšovském Týnu, 
Trauttmansdorffů s pohřební kaplí.

Kostel je jednolodní obdélnou stav-
bou s  trojbokým presbytářem, s  věží 
na severní straně a sakristií na straně 
východní.  

Celý areál, tj. kostel sv. Anny, kaple 
Božího hrobu, hrobka Trauttman-
sdorffů a pohřební kaple je prohlášen 

kulturní památkou od 3. května 1958.  

Kostel plnil svou funkci do roku 1945, 
po odsunu německých obyvatel začal 
postupně chátrat a došlo k  jeho na-
prosté devastaci. Úvahy o demolici 
zastavily události roku 1989. Po roce 
1991 začala nákladná rekonstrukce, 
která se bohužel z finančních důvodů 
zastavila. Interiér kostela byl při opra-
vě vyklizen. Dnes je kostel zcela uza-
vřen s výjímkou svátku sv. Anny.  

Majitelem pozemku s kostelem je Čes-
ká republika a kostel spravuje Národ-
ní památkový ústav.

Kraj Plzeňský, Horšovský Týn

Kostel sv. Anny v Horšovském Týně
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Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově

Původně gotický kostel je zmiňován 
od roku 1384, v průběhu 16. století byl 
renesančně přestavěn pravděpodobně 
Carlem Valmadim. Kostel je postaven 
v mírném kopci nad centrem obce.

Jedná se o jednolodní stavbu s trojbo-
kým závěrem, ke kterému je na severní 
straně připojena sakristie s oratoří. Na 
západní stěnu je v ose napojena věž. 

Interiér je vybaven renesanční kaza-
telnou s  figurální podporou řečniště 
a reliéfy na parapetech. Hlavní oltář 
zdobí obraz Nejsvětější Trojice od 
Františka Maischneidera z roku 1879. 

Kostel je chráněn jako kulturní pa-
mátka od 3. května 1958. 

Kostel je v havarijním stavu. Zejména 
věž je staticky narušena a hrozí zříce-
ním, střešní krytinou zatéká. V součas-
né době probíhají na kostele záchran-
né práce.

Majitelem pozemku s  kostelem je 
Římskokatolická farnost Teplice nad 
Metují. 

Kraj Královéhradecký, Teplice nad 
Metují
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Kostel sv. Anny v Olešné

Kostel byl vystavěn mezi lety 1884-
1886 na náklad knížete Lövensteina. 
Je dílem pražského architekta Anto-
nína Barvitia, který je mimo jiné au-
torem kostela sv. Václava na pražském 
Smíchově.

Jedná se o novogotickou, jednolodní, 
obdélnou stavbu s půlkruhově uzavře-
ným presbytářem postavenou na mís-
tě kaple. Mobiliář z kaple byl restau-
rován a instalován v interiéru nového 
kostela. 

Poslední mše se v  kostele konala 28. 
července 1946. Od roku 2008 je kostel 
v  majetku soukromého majitele. Od 
roku 2010 je stavba prohlášena za kul-
turní památku. 

Kostel je v  současnosti v  havarijním 
stavu. Střecha lodi je na mnoha mís-
tech porušena, sanktusníková věžička 
je vychýlena, krovy jsou prolomeny. 
Interiér kostela zcela zničený, okenní 
otvory jsou zcela bez výplně.  

Pozemek s kostelem je v soukromém 
vlastnictví Friedricha Schattauera 
z Rakouska.

Kraj Plzeňský, nedaleko Boru
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Augustiniánský klášter s kostelem  
Zvěstování Panny Marie v Pivoni

Klášter byl založen v  60.-70. letech 
13. století řádem Augustiniánů Eremi-
tů v dosahu obchodní cesty spojující 
Prahu s Regensburgem. Jednalo se o 
jednu z  prvních plně gotických sta-
veb na našem území.  V průběhu 16. a 
koncem 17. století byl areál postupně 
přestavován. Klášter byl zrušen v roce 
1787. Poté došlo k adaptaci konventu 
na zámek a z kostela.

Areál bývalého kláštera se skládá 
z  konventu, kostela Zvěstování Pan-
ny Marie a přilehlých hospodářských 
budov. Z  původního raně gotického 
kostela Zvěstování Panny Marie se za-
choval jen pravoúhlý presbytář. který 
je datován do období vzniku kláštera. 
Loď a věž jsou již výsledkem barokní 
přestavby.  

Kostel 2.května 1953 vyhořel, nové 
střechy se však dočkal až v roce 1968. 
V  mezidobí došlo ke zřícení klenby. 
Areál byl prohlášen kulturní památ-
kou 3. května 1958. Skládá se z kon-
ventu, kostela Zvěstování Panně Ma-
rii, hospodářské budovy.    

Na počátku 21. století prošel areál čás-
tečnou rekonstrukcí, konvent a kostel 
byly nově zastřešeny, celý areál byl 
odvodněna bylo dostavěno celé jedno 
zřícené křídlo konventu. Práce však 
nebyly dokončeny v plném rozsahu, a 
tak areál i nadále chátrá.

Majitelem pozemku s kostelem je Au-
relius, občanské sdružení pivoňského 
kláštera.

Kraj Plzeňský, Český Les u Poběžovic 
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Fara v Šonově

Pozdně barokní jednopatrová budova 
bývalé fary byla postavena na konci 
18. století. Objekt tvoří nedílný význa-
mový i architektonický celek s nedale-
kým kostelem sv. Markéty v Šonově. 

Jedná se o patrovou stavbu obdélného 
půdorysu s  trojdílnou dispozicí, sto-
jící volně v zástavbě u silnice naproti 
hřbitovu.  Objekt je zastřešen mansar-
dovou střechou a pokryt břidlicí. Fara 
je dochována bez větších stavebních 
zásahů. 

Budova fary je památkově chráněna 
od 3. května 1958. V  současné době 
je ve vysoce havarijním stavu. I přes 

tento stav je v budově dochována celá 
řada historicky hodnotných prvků. 
Objekt je silně zchátralý, střechy, kro-
vy a stropní konstrukce patra i přízemí 
jsou propadlé, do budovy silně zatéká. 
Většina výplní otvorů již chybí, zdivo 
je porostlé náletovou vegetací a obvo-
dové zdivo na severní straně je již roz-
padlé. Odpadávajícími částmi propad-
lé střechy je ohroženo okolí stavby.

Majiteli fary s pozemky jsou manželé 
MUDr. Vladimír Študent a Oksana 
Študentová.

Kraj Královéhradecký, Broumov
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