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Milý čtenáři,
právě máš
v ruce zvláštní vydání
Záchlumského zpravodaje, které vychází při příležitosti
obnovení křížku na rozcestí cesty ke hřbitovu, místě
zvaném „U křížku“. Datum obnovení tohoto křížku je
22.6.2013.
Tato brožurka není žádnou oficiální publikací
historických faktů. Snaží se pouze zachytit část údajů
z historie obce z různých dostupných zdrojů, které se
týkají místní kulturní památky – Kostela Narození Panny
Marie. Obsahuje také některé skutečnosti, které nás
vedly k poznání, že patronkou naší vísky vždy byla
Panna Marie, která nás podle našich předků
ochraňovala a které jako prosbu a poděkování
postavili kostel a později také křížek.
Doufáme, že pro Vás uvedené informace
budou přínosem a vítanou zajímavostí, a že se o
Záchlumí dozvíte něco, co jste možná ještě nevěděli.
Zastupitelé obce Záchlumí.
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Pohled na Záchlumí z kostelní věže, rok 1944 - obec tvořily 2 části: jih kolem kostela, sever od školy nahoru
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Zdroj: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Stříbrském / napsali
Jaroslav Kamper, Zdeněk Wirth

10

Zdroj: Erwin Deimling, Eisenhüttl/Záchlumí, Zur Geschichte eines Dorfes in
Böhmen (pamětní kniha):
Náš kostel „Narození Panny Marie“
Dominantní stavbou obce byl samozřejmě kostel. Zatímco domy byly v krajině málo patrné a
mizely v zeleni stromů, převyšoval kostel s 38 m vysokou věží vše ostatní a byl viditelný
z daleka, ať už člověk přicházel z jakéhokoliv směru.
Kostel byl postaven, jak bylo již popsáno, v letech 1699 – 1701, věží byl opatřen po roce 1838
, přestavěn a renovován byl v roce 1869. Wihelm Popp ale uvádí ve svém článku jiné údaje. Dle
něho byl kostel vystaven roku 1719 a 8. září 1723 vysvěcen tehdejším tepelským opatem. Jedná
se pravděpodobně o záměnu s datem dokončení výbavy interiéru, neboť zde zmíněná data jsou
historicky zaručena.
Při popisu kostela se držím práce reprodukované v dopise domů 7/86 panem Bieblem
pocházející z archivních podkladů tzv. „Sdělení historického spolku Němců v Čechách“ :
„Jednolodní barokní stavba má nad západní fasádou věž, je omítnuta maltou a zakryta
břidlicovou střechou, věž je opatřena bání ze šindele a dále lucernou, násadou, hlavicí a křížem,
u širokých zdí je profilovaná podnož , okolo oválných oken otesané kameny.
Presbytář je uzavřen ze tří stran a je osvětlen dvěma oválnými postranními okny. Na
zazděném okně koncové zdi se nachází štukovaný reliéf : Andělé chytají krev proudící z ran
Ježíše Krista.
Na stranách jsou připojeny čtyřstěnné přístavky s obdélníkovými okny a s vchodem do
sakristie ke Svatému hrobu.
Hlavní loď má nalevo a napravo pokaždé 4 oválná okna a 2 obdélníkové vchody. Nad nimi a
nad presbytářem se zvedají vysoké zděné trojúhelníkovité štíty.
Na hlavní loď navazuje věž, okolo níž se vine věncovitá římsa budovy. Přechod k užší věži je
na stranách zajištěn spirálovitými příčnými zdmi. Půdorys věže tvoří šestiúhelník, věž vystupuje
svými třemi stranami ze západní fasády. Na levé straně se nachází prizmatické schodiště se
zploštělými okraji, které se táhne až k okapnímu žlabu a které má malá oválná okna. Je opatřeno
deskovitou střechou.
Na západní straně dole se nacházejí obdélníkové vchodové dveře obložené pískovcovými
kvádry s nadezdívkou se štítovými segmenty mezi nimiž se na kartuši nachází rodový znak
hrabat z Vrtby a Heiensteinu a nad nimi najdeme opět oválné okno.
Sakristie má plochý strop, Svatý hrob má obloukovitou klenbu. Nad dveřmi najdeme
vyřezávané monogramy IHS, MRA, JOS, S.ANA a rozety ze 17. století. Vítězný oblouk je
půlkruhový, hlazený s tvarovaným podstavcem.
Hlavní oltář pocházející ze 17. století tvoří sarkofágovité máry pozdějšího původu, je opatřen
novým oltářním podstavcem a část oltáře, v níž je uložena monstrance, je zdobena
geometrickými řezbami a výčnělky. Nad oltářem se nachází skříňka s malou sochu Panny Marie,
ještě výše je pak umístěna koruna a na stranách andělé. Oltář zdobí 8 rokokových svítilen.
Postranní oltáře zasvěcené Panně Marii a sv. Barboře jsou protějšky : rámy a akantová
zakončení (akantus – bodlák), nahoře ve vavřínových věncích jsou menší obrázky a vždy jeden
znak, na vrcholku je kříž. Na levém oltáři se nachází obrázek „Všech Svatých“ a po stranách
malé sochy sv. Františka z Assisi a sv. Aloise; na pravém oltáři je umístěn obrázek znázorňující
boží hoře a malé sochy sv. Václava a sv. Jana z Nepomuku.
Kazatelna je šestistranná, pokrytá akantovými řezbami; dole je holubice, ve výplních dále
obrazy Spasitele a svatých evangelistů Jana a Matouše, u schodů sv. Lukáše a Marka. Střecha
je vystavěna do tvaru slunečnice. Socha sv. Jiří, která zde dříve stála, byla později přemístěna
do sakristie.
Varhany jsou mladšího data, zábradlí před oltářem je tvořeno malými sloupky. V sakristii se
ještě nachází barokní skříňka z poloviny 18. století s malou sochou Madony. Podoba Ježíše
Krista u Svatého hrobu je rovněž barokní.
Na malbách jsou vypodobněni světci jako sv. Madona pocházející z počátečních let 18. století
a sv. Karel Boromejský, dále zde máme obraz Madony, který byl namalován J Schmiedem v roce
1862.
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Zvon je 72 cm vysoký o průměru 75 cm. Byl odlit firmou A. Pistorius a synové v roce 1883
v Chebu.
Toliko k popisu, který bych chtěl doplnit jen několika detaily.
Oválná okna ve zděné části věže jsme nazývali žlutá okna, nad kopulí, kde byla již věž
pokryta ztmavlými měděnými tabulemi, se nacházela takzvaná černá okna. Ve věži byl ještě
druhý menší zvon, který denně odbíjel poledne a večer. Ještě do začátku 1. světové války se měl
ve věži nacházet zvon z původního gotického kostela, který byl odlit na začátku 16. století a který
byl opatřen českým nápisem; pravděpodobně se stal obětí 1. světové války.
Věž a střecha kostela byly pokryty dřevěným šindelem až do ničivého krupobití roku 1929.
U již zmíněné Madony z 18. století se jedná o napodobeninu obrazu „Sídlo/Trůn moudrosti“
z Trevíru, který byl pravděpodobně do Trevíru přinesen českým věřícím při pouti na „Hl. Rock“.
Vedle zmíněných obrazů a soch se v kostele nacházely další malby a sochy, na bočních
stěnách zastávky křížové cesty.
Spojení hlavní lodi a oltářního prostoru vytvářelo oblouk, nad obloukem byl věnec z bílých
růží, který se po stranách vinul v odnožích nad oblouk. Strop oltářního prostoru byl vymalován
jako modré nebe s mnoha svítícími hvězdami. Na zadní stěně visel velký kříž.
Zmíněná vypodobnění Panny Marie byla důvodem, proč zůstalo Záchlumí po konci
pravidelných poutí upřednostňovaným místem uctívání Panny Marie a proč jednotlivé farní obce
až do naší doby do Záchlumí přicházely.
V popisu zmíněné erby na bočních oltářích byly vpravo znaky pánů z Heiensteinu a vlevo
pánů z Vrtby. Ten vypadal následovně : byl tvořen třemi parožími s deseti výsadami v modré
barvě na zlatém podkladě, z nichž první dvě stála nad třetím. Erb poukazuje na příbuzenské
vztahy s některými českými šlechtickými rody – Gutštejnové, rod z Bělé, Frumštejnové,
Krašovicové, Fubergové a Hroznatové.
Z linie posledního rodu vyšel zakladatel Tepelského kláštera, jehož erb rovněž obsahuje
zmíněnou symboliku jeleního paroží. Církevní zástavy stávaly při slavnostních bohoslužbách u
vnitřní strany první řady lavic.
Na jižní straně kostela se nacházel kříž, u něhož se během velikonočních svátků scházeli
k modlitbě chlapci připravující se k řehtání. Na místě před jižní stěnou stály dvě majestátné lípy.
Na západní straně stály před vchodem dva kaštany a naproti kostelu hasičská věž, na kterou
se po cvičení nebo po zásahu věšely hadice. Ačkoli to bylo přísně zakázáno, využívali jsme ji
k lezení.
Také na severní straně stály 2 kaštany a poněkud západněji 2 mladší lípy, z nichž ta vnější
musela ustoupit pozdější výstavbě obecní silnice. Všechny ostatní stromy stojí ještě dnes.
Hřbitov se nacházel mimo vesnici mezi Záchlumím a Víchovem, trochu blíže k Záchlumí. Na
tomto řešení se pravděpodobně dohodli obyvatelé obou míst na konci 18. století, když bylo
císařem Josefem II. přikázáno zakládat hřbitovy mimo obce. V pravém spodním rohu stála
márnice (Taudenhaisl), za márnicí se nacházel seník, který směli používat moji rodiče, protože
měli pronajatou louku u hřbitova.
Zde vylíčená zástavba Záchlumí byla do té míry pozoruhodná, protože několik staletí staré
selské domy se zachovaly jen na severovýchodě okresu Stříbro, tedy také v naší vesnici, při
procházce vesnicí mohl člověk prožít staletou stavební historii místa a staletý sociální vývoj této
oblasti. Především na východní straně obce stojící příbytky ze dřeva od Zieglerových až
k Weinlovým byly názorným příkladem selské architektury 17. století.
Pozn.: Na místech, kde stávaly několik staletí staré selské domy výše zmíněné dnes stojí zástavba
panelových domů.
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Oltáře kostela Narození Panny Marie
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Detail hlavního oltáře

Soška Panny
Marie
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Detaily bočních oltářů
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PŘEDNÁŠKA
Dne 30.4.2013 se v Základní škole uskutečnila velmi zajímavá přednáška na téma „Kostel
Narození Panny Marie a křížky v Záchlumí“. Přednášku připravil a odprezentoval Ing. Arch.
Jan Soukup. Mnohé základní informace o kostele jsou v tomto zpravodaji už uvedeny, a
proto zde uvádíme pouze část přednášky, která zachycuje některé zajímavosti:

Záchlumí
První písemná zmínka o obci Záchlumí sice podle oficiálních pramenů pochází z roku 1377, ale podle
církevních záznamů už v roce 1352 přišel do místního kostela nový farář. První záznam je tedy starý
úctyhodných 661 let.
Mnohé informace o obci je možné vyčíst ze starých map, které jsou i na internetu (archivní mapy). Tady se
například dozvíme, že v roce 1839 byl kolem kostela hřbitov nebo že v roce 1870 vedla přímá cesta ze
Záchlumí na Těchlovice (kolem dnešního fotbalového hřiště) a že dnešní cesta ke hřbitovu byla cestou do
Víchova, která byla osázena alejí. Současná cesta na Stříbro vznikla někdy v polovině 18. století.
V 17.století byly v Záchlumí železářské hutě měšťanů Stříbra.

Kostel Narození Panny Marie
O záchlumském kostele není dochováno mnoho informací. Střípky z jeho historie se dočteme v několika
knihách o památkách, ale o historii původního gotického kostela ze 14.století nevíme téměř nic.
Pozorný člověk alespoň trochu zběhlý v architektuře dokáže některé zajímavosti vyčíst přímo ze stavby
kostela. Hlavní vchod kostela kdysi zdobil tzv. alianční znak Vrtbů, jehož pozůstatky jsou ještě dnes patrné.
Alianční znamená, že levou stranu (z pohledu proti znaku) zobrazuje manžel Jan Josef hrabě z Vrtby (3 paroží),
pravá patří manželce Zuzaně Antonii z Vrtby, roz. Z Haissensteinu (3 vlčí zuby). Zajímavostí je, že Vrtbové byli
jedním z nejmocnějších rodů v Čechách a jejich znak (3 paroží) je nejstarším znakem v Čechách vůbec, byl
zaznamenán v Tepelském klášteře už v roce 1193.
Zdobení kostela je poměrně netypické, zejména jeho plastika ukřižování na presbytáři. Stavba je tvořena
kameny lámanými a rovnými. Je zřejmé, že rovné kameny jsou použity z původního gotického kostelíka ze 14.
Století, na jehož místě stojí kostel dnešní. Najdeme tu více vchodů (některé jsou dnes zazděné), protože sem
přicházelo tolik lidí, že 1 vchod by nestačil. Svůj vlastní vchod na severní straně kostela (vedle presbytáře)
měla šlechta, který vedl na oratoř (balkon), odkud se šlechta nerušeně účastnila bohoslužeb. Venkovní
omítky byly původně bílé (barokní), v souvislosti s dostavbou věžě v roce 1869 byl kostel znovu opraven a
doplněn (ozdoben) paneláží se zrzavou omítkou. S věží byla také přistavena sakristie.
Zajímavě byl také oltáře v kostele (stoly sloužící pro mši). Postranní oltáře byly bohatě zdobené s oblíbenými
postavami světců (Sv. Jan Nepomucký, Sv. Václav). Zvláštností byl hlavní oltář, tzv. Český oltář, který je
netypický svým zdobením a byl svého času jakousi módní záležitostí. Tento druh oltářů se používal pouze
v letech 1670 – 1730.
Z původního vybavení kostela tu dnes může vidět pouze torza barokních lavic (z r. 1700), dále zbytek már
s křížem a na dveřích ještě původní barokní zástrčku.
Původní zvon byl odlit v roce 1504 v Praze, ale během 1.světové války zmizel a pravděpodobně byl zničen.
Zatím se nám ani nepodařilo zjisti, kam zmizel jeho nástupce.
Téměř třetinu věže tvořila cibule, která byla však v roce 1996 z důvodu špatného stavu sejmuta.
Kostel Narození Panny Marie sloužil jako kostel poutní. Poutní místo bylo nějaké zvláštní a zajímavé místo.
V tomto kostele byla zajímavostí právě soška Panny Marie, kterou lidé i slavnostně oblékali do svátečních šatů
a kterou prosili o ochranu, zdraví, dobré počasí, zkrátka o vše potřebné, co k životu potřebovali. Dnes je
původní soška Panny Marie, pravděpodobně ještě gotická (ze 16.století), umístěna v Mariánských Lázních.
Poslední obřad se tu odehrál v roce 1965 (úmrtí p. Mrázové).
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KŘÍŽEK
Křížky patří mezi tzv. drobné památky. Sem řadíme:
 Boží muka – od 10.století Boleslav II. – stavby Božích muk jako připomenutí utrpení Ježíše Krista (před
smrtí byl bičován u kůlu) – mají tvar sloupu s nástroji mučení (žebřík, kalich-pití octa, kladívko).
 Sochy světců – prosba o pomoc, ochranu- Např. Svatá Anna –ochrana rodin a dětí, sv. Jan Nepomucký
– ochrana mostů, Panna Marie – ochrana, aby se bůh nehněval, matka –ochrana dětí.
 Pomníky – upomínka významné události
 Milníky – dobové“ dopravní“ značky, mezní kameny
 Menhiry – významná místa, konání obřadů
 Smírčí kameny – většinou památka na špatný čin (kamenné kříž) – u nás jich je hodně.
 Křížky – synonymem a znamením pozitivního, dobrého, znamenají vítězství nad smrtí, vzkříšení.
Používaly se jako značení cest a rozcestí, jakési orientační body.

Záchlumský křížek na křižovatce cesty ke hřbitovu, na místě zvaném „U křížku“ sloužil podle vyprávění
německých pamětníků jako prosba k Panně Marii, symbolu života, matky a ochránkyně dětí, o ochranu
vesnice. Je to velice pravděpodobné už proto, že i kostel je zasvěcený Narození Panny Marie.
Nepodařilo se nám zjistit, jak vlastně vypadal. Někteří místní pamětníci prý pamatují železný křížek
s kamenným podstavcem. Podle německých pamětníků tu byl křížek starší, dřevěný s obrázkem Panny Marie
s malým Ježíškem.
Nakonec jsme se rozhodli pro podobu křížku dřevěného, který byl pravděpodobně předchůdce toho
železného.

Aktuální stav kostela k dnešnímu dni
Ačkoli se na první pohled může zdát, že kostel neutěšeně chátrá, opak je pravdou. Jeho
vlastník, Římskokatolická farnost Stříbro, za pomoci dotací a přispění obce Záchlumí kostel
pomalu opravuje.
Za posledních cca 8 let postupně každý rok probíhala oprava krovu, a to z Havarijního
programu na záchranu nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury. Díky tomu mohla
být v roce 2011 zcela zdemontována vnitřní konstrukce z lešení, která držela krov na svém
místě. V roce 2012 byla opravena střešní konstrukce presbytáře.
V letošním roce bude realizována nová střešní krytina celé lodě s klempířskými prvky
(akce za 890.000,- Kč) a podle posledních informací novou krytinu dostane i presbytář.
Doufejme, že se vývoj předchozích let nezastaví, a že se přece jenom dočkáme
opravené jediné kulturní památky, která už dlouhá století patří ke koloritu naší vesnice.
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Pohled z kostelní věže (dům čp.38) – r. 1944

Nejstarší domek v obci (z let 1600 – 1650) – dnes tu stojí panelové domy
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Na závěr ještě několik slov …
Naši předkové nám tu zanechali odkaz
prostřednictvím památek a pověstí. Žili tu a
umírali, nechali nám tu otisk svého života, své
životní energie a kus sebe sama. Jejich život
nebyl vždycky snadný, a přesto to tu měli rádi.
Dnešní život je o poznání snazší, než kdysi
býval. Ačkoli i dnes zdoláváme překážky
poplatné současné době, nemuseli jsme zažít
hlad, nemoci z bídy, hrůzy a utrpení válek,
zvěrstva, která dokázal udělat člověk člověku,
strach o holý život… Měli bychom si tohle
všechno uvědomit, být vděční za všechno, co
dnes máme. Potřebujeme znát svou historii,
abychom se poučili z chyb svých předků a
neopakovali je a abychom dokázali ocenit to
dobré, co pro nás udělali.
Podle nich byla právě Panna Marie
patronkou této vesnice a my dnes nemáme
žádný důvod na tom cokoli měnit. Naopak: rádi
bychom tento odkaz předali příštím generacím,
abychom svým jednáním a svýma rukama
nepřispěli k tomu, že právě my bychom se stali
tím „mrtvým“ úsekem v našich dějinách, o
kterém si děti našich dětí nebudou moci nic
zjistit … jako se to občas stává dnes nám.
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Vychází 14.6.2013
Počet výtisků 130 ks

