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Důvody vzniku spolku

• Na území litoměřické diecéze (a nejen litoměřické 
diecéze) – především v severozápadních Čechách je i 27 
let po pádu komunistického režimu značné množství 
zdevastovaných a zbědovaných sakrálních objektů

• Především v západní části diecéze není výjimkou, že 
duchovní správce je pověřen správou i dvou desítek 
sakrálních objektů z nichž řada je ve velmi špatném 
technickém stavu

• Spolek vznikl s cílem pomoci kněžím s tolika havarijními 
objekty, s cílem odlehčit jim v tomto nelehkém 
břemenu a pokusit se pomoci s obnovou těchto 
objektů









Objekty, které jsou v současnosti ve 
správě spolku PROKostely

• Kostel Narození Panny Marie – Buškovice 
(Podbořany) – okr. Louny

• Kostel Navštívení Panny Marie – Letov
(Podbořany) – okr. Louny

• Kostel sv. Kateřiny – Kněžice (Podbořany) – okr. 
Louny

• Kostel sv. Bernarda z Clairvaux – Řisuty (Libčeves) 
– okr. Louny

• Kostel sv. Vavřince – Nebočady (Děčín) – okr. 
Děčín



Kostel Narození Panny Marie v 
Buškovicích (Podbořany)



Stav objektu a situace kolem obnovy

• Dožitá střešní krytina, opláštění obou věží i klempířské prvky
• V silně havarijním stavu krov objektu
• Interiér značně zdevastovaný, přesto vybavený mobiliářem
• Fasáda značně poškozena zatékáním 
• Před pár lety došlo k propadu stropu v sakristii a boční kapli objektu
• V roce 2005 první pokus o záchranu a obnovu objektu, byla 

provedena obnova části střešního pláště a první dvě vazby krovu 
lodi kostela

• V letošním roce – 2016, se podařilo zajistit prostředky ve výši 
280.000 Kč z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR a města 
Podbořany na obnovu části krovu a střechy nad lodí kostela, čímž by 
mělo být navázáno na již provedené práce z roku 2005

• Z objektů, které jsou ve správě spolku PROKostely, můžeme tento 
směle označit za ten, který je v „nejlepším stavu“.

























Kostel Navštívení Panny Marie v Letově 
(Podbořany)



Stav objektu a situace kolem obnovy

• Střecha a krov objektu v havarijním stavu
• V průčelí objektu výrazné trhliny způsobené sedáním věže 

kostela
• Interiér kostela značně zdevastovaný, z důvodu neustálého 

vnikání vandalů do objektu byly dočasně zazděny všechny 
vchody

• V roce 2016 se podařilo zajistit 200.000 Kč z dotačního 
titulu Ministerstva kultury ČR a 50.000 Kč od města 
Podbořany na I.etapu obnovy střechy, krovu a instalaci 
klempířských prvků.

• Tyto práce se podařilo v létě roku 2016 úspěšně zrealizovat
• Cílem do nejbližších let je pokračování obnovy střechy a 

krovu a statické zajištění věže objektu



























Kostel sv. Kateřiny v Kněžicích 
(Podbořany)



Stav objektu a situace kolem 
obnovy

• Stav objektu je havarijní, chrám vykazuje značné statické 
potíže

• Rovněž střecha a krov objektu jsou v havarijním stavu

• Nad sakristií došlo k propadu střechy do interiéru

• Kostel není zapsanou kulturní památkou

• Spolek v současnosti usiluje o zapsání objektu mezi kulturní 
památky

• V současnosti spolek usiluje o získání prostředků na 
provizorní zastřešení sakristie a nejnutnější poopravení 
střechy kostela























Kostel sv. Bernarda z Clairvaux v 
Řisutech(Libčeves)



Stav objektu a situace kolem 
obnovy

• Jeden z nejzdevastovanějších kostelů na území litoměřické diecéze

• Havarijní stav objektu byl konstatován již v 50. letech 20. století 

• V 80. letech 20.století odstraněna báň z věže kostela

• Takřka zcela propadlé střechy na lodi kostela, velké statické potíže 
objektu, zaniklá fasáda i výplně otvorů, zdevastovaný interiér

• V roce 2016 se podařilo získat 180.000 Kč z dotačního titulu 
Ministerstva kultury ČR na „zakonzervování“ objektu, cílem je 
provést zastřešení obvodových zdí, oratoří a věže kostela a zajistit 
dokumentaci pro definitivní obnovu střechy a statické zajištění 
objektu

















Kostel sv. Vavřince –
Nebočady(Děčín)



Stav objektu a situace kolem 
obnovy

• Dožitá střešní krytina chrámu

• Zřícený stropní podhled

• Velmi atypickým způsobem provedená oprava 
krovu objektu

• Interiér zdevastovaný, v místě triumfálního 
oblouku chrám provizorně přehrazen dřevěnou 
konstrukcí

• Probíhají přípravy pro možnost započetí obnovy 
střechy a krovu objektu



















Jaké jsou největší problémy při 
aktivitách spolku

• Vandalismus – novodobé případy vykrádačů 
hrobek

• Sociální situace v daných oblastech – místní 
obyvatelé často touží po materiálu ze staveb

• Některé chrámy mají nezvané obyvatele, ve 
dvojici z nich žijí/žili bezdomovci

• Přirozeně – nedostatek finančních prostředků







Cíle spolku

• Uchování daných chrámů pro budoucí 
generace

• Uvedení objektu do co možná nejlepšího 
technického stavu a jeho navrácení dané 
farnosti do užívání



Závěr

Děkuji za pozornost


