
  

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic
Výroční zpráva za rok 2017

Na pořízení projektové dokumentace oprav kostela 
Nejsvětější Trojice jsme již v předchozím roce získali 
dotaci z Fondu Ústeckého kraje ve výši 95.200 Kč. 

Na jaře 2017 byly provedeny kopané sondy k posouzení 
základových poměrů a únosnosti podloží. Zdejší zeminy  
bohužel mají tu nepříjemnou vlastnost, že mění svůj 
objem v závislosti na vlhkosti - za mokra nabobtnají, při 
vyschnutí se naopak scvrknou. Tyto změny pak mají 
nepříznivý vliv na stabilitu zděných konstrukcí. Proto statik 
doporučil stabilizovat vlhkostní poměry základů tak, že 
dešťová voda bude okapy a drény svedena mimo 
bezprostřední okolí kostela. Během kopání zemních sond 
byl přítomen archeolog z litoměřického muzea, podle jeho 
posouzení však v areálu Nejsvětější Trojice není 
předpoklad archeologických nálezů. 

Kromě statického průzkumu a projektové dokumentace 
oprav byl proveden též restaurátorský průzkum interiéru 
kostela. Sondami na různých místech stěn a kleneb bylo 
zjištěno, že omítky stěn, plastická výzdoba a štukové 
ornamenty byly provedeny původně v okrorůžové barvě. 
Fresková výmalba klenebních polí pochází až z pozdější 
doby a byla minimálně jednou přemalována, původně zde 
byl patrně jednobarevný modrý nátěr se zlacenými pásy 
po okrajích.

V kostele byl proveden také zoologický průzkum, 
zaměřený na netopýry. Výskyt větších zimních nebo 
letních kolonií v půdních prostorách byl vyloučen, je však 
možné, že netopýři občas využívají různé skuliny jako 
dočasné úkryty. 

Počátkem roku 2017 byla dokončena sanace krovu zahořanského kostela Nejsvětější Trojice, která 
probíhala od roku 2014. Dále pak rok 2017 probíhal ve znamení průzkumů a projektové přípravy. 
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Na závěr dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši 
přízeň a podporu a těšíme se na Vaši návštěvu při 
některé z akcí v roce 2018. 

Podpořte záchranu kostela
Prosíme, pomozte nám zachránit kostel 
Nejsvětější Trojice v Zahořanech: 
- šiřte informace o kostele, sdílejte naše
  stránky na facebooku: 
  www.facebook.com/kostelZahorany
- přijďte na některou naší akci v kostele
- přispějte do veřejné sbírky: 
  číslo účtu 2400494651/2010

Spolek Pro Zahořany
Ing. Jarmila Jandová, předsedkyně
Tel.: 723958486
Zahořany 13, 411 48 Křešice
prozahorany@seznam.cz
www.prozahorany.cz/kostel
www.facebook.com/kostelZahorany

Děkujeme za podporu v roce 2017: 

Fond Ústeckého kraje

Obec Křešice
Římskokatolická farnost Křešice
SDH Zahořany a SDH Křešice

Ke konci roku 2017 tak máme k dispozici kompletní 
projektovou dokumentaci oprav kostela Nejsvětější Trojice, 
a to hlavní lodi i zvonice. Hned počátkem roku 2018 jsme 
vyřídili potřebná stanoviska a souhlasy památkového a 
stavebního odboru Městského úřadu Litoměřice a na konci 
ledna 2018 jsme podali žádost o dotaci z Havarijního fondu 
Ministerstva kultury na opravu konstrukcí zvonice. 

Pořízení projektové dokumentace příhodně navazuje na 
studentský projekt ústecké Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně (UJEP), během něhož v letech 2016 a 2017 přijeli 
studenti na praxi do Zahořan a prováděli průzkumné a 
dokumentační práce v kostele Nejsvětější Trojice, v jeho 
okolí i na zahořanském zámku. 

Výstupem projektu studentů a pedagogů UJEP je mimo 
jiné podrobná dokumentace konstrukčních prvků kostela, 
jednotlivých detailů, okenních a dveřních výplní. Výsledky 
jsou shrnuty v putovní výstavě s názvem Terra Sacra 
Incognita, kterou si budete moci prohlédnout v kostele 
Nejsvětější Trojice v roce 2018 při Noci kostelů v pátek 25. 
května. 

Nadále probíhá veřejná sbírka na záchranu kostela, 
výtěžek sbírky byl v roce 2017 využit na spolufinancování 
pořízení projektové dokumentace. 

Vyúčtování veřejné sbírky v roce 2017
Zůstatek k 1. 1. 2017      71.000,- Kč
Příjmy: Dary do pokladničky        9.613,- Kč
            Dary na účet sbírky        4.627,- Kč
            Příjmy celkem      14.240,- Kč
Výdaje: Projektová dokumentace      40.000,- Kč

(finanční spoluúčast k dotaci Fondu Ústeckého kraje)
Zůstatek k 31.12.2017      45.240,- Kč

Stručně o kostele
Raně barokní kostel Nejsvětější Trojice se 
samostatně stojící zvonicí je umístěn na 
návrší nad obcí Zahořany, v sousedství 
Křešic (6 km východně od Litoměřic). 
Dostavěn roku 1657. Vnitřek kostela je 
bohatě zdoben freskami a štuky, které se 
dobře dochovaly do současnosti.

3D sken erbu nad vstupním portálem. UJEP, 
Terra Sacra Incognita
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