
Návrh na přijetí daru – kostel svatého Ondřeje s dřevěnou zvonicí  

Důvodová zpráva 

Předkládá: Ing. Peter Jaďuď 

 

Na vedení obce se obrátila Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou s nabídkou daru 

v podobě nemovitosti na území obce Nelahozeves – Kostela svatého Ondřeje se zvonicí a 

přilehlým pozemkem. Jedná se o nemovitosti na parcelním čísle 296/20 uvedené v katastru 

nemovitostí Mělník, katastrální území Nelahozeves, část Nelahozeves. Orientační plánek je 

uvedený v příloze číslo 1 této důvodové zprávy. Pozemek se stavbou kostela a dřevěné zvonice 

přímo sousedí s pozemkem kolem informačního centra obce, které má obec v nájmu od Správy 

železničních cest ČR. 

Předmět darování je v těsném sousedství (přes silnici) s rodným domem Antonína Dvořáka, 

který byl v kostele křtěn a taky hrával na kostelních varhanách, které se dochovaly do dnešních 

dnů. V nedávné minulosti prošly rekonstrukcí. 

Nabídka darování se týká pozemku a obou staveb. Vybavení kostela (mobiliář) není procesem 

darování dotčené a zůstává ve vlastnictví římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou. 

Podmínkou darování je zachování vysvěcení kostela a možnost v prostorách kostela nadále 

vykonávat bohoslužby pro obyvatele obce a turisty. 

 

Historie  

Nelahozeves byla obydlena už od mladší doby kamenné. Dokazují to početné archeologické 

nálezy zejména ze sousední kralupské čtvrti Lobeč, z Lešan i z Hleďsebi. Nejstarší dochovaná 

písemná zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352. Původně náležela Nelahozeves českému 

knížeti a později pražské kapitule, od níž přešla v husitských dobách znovu pod panovníkovu 

komoru. Roku 1469 ji dal král Jiří z Poděbrad svému rádci Řehořovi z Heimburka, později mu 

byla odňata. 

Poté se stala předmětem sporů mezi církvemi a světskými vlastníky – až v letech 1544–1558 

získal tvrz, poplužní dvůr i ves s mlýnem postupně pan Florián Gryspek z Gryspachu (1504–

1588) a roku 1553 začal budovat zámek. Vybudoval zde velkou knihovnu a obrazárnu. V 

budování pokračoval jeho syn Blažej Gryspek z Gryspachu, který kolem roku 1613 dovršil 

stavbu zámku zhruba do konečné podoby. Po své smrti v roce 1620 však zanechal panství 

zadlužené, takže je roku 1623 koupila Polyxena z Lobkovic. 

Celkem to bylo deset vsí, které ve třicetileté válce potom značně utrpěly zejména od Švédů, 

avšak ve druhé polovině 17. století byly dány hospodářsky do pořádku. V majetku Lobkoviců 

zůstala Nelahozeves jako fideikomisní (od roku 1677) až do roku 1848, resp. jako samostatný 

velkostatek až do poloviny 20. století, tj. i po pozemkové reformě z doby první republiky. 

Výstavba kostela proběhla v 1. polovině 14. století, ale dnešní podoba pochází až z neogotické 

přestavby 18.–19. století. První písemná zmínka pochází z roku 1352, kdy byl kostel farní, 

později se stal kostelem filiálním, v roce 1787 byl lokalií a dne 21. března 1857 byl opět 

povýšen na farní. Obec s kostelem a tvrzí nejdříve patřila českému knížeti a poté pražské 

kapitule. Od té se vlastnictví vrátilo panovníkovi. Král Jiří z Poděbrad v roce 1469 věnoval 

obec svému rádci Řehořovi z Heimbruku, kterému byla později zabavena. Poté se vlastnictví 



často střídalo. V roce 1544 obec získal Florián Gryspek z Gryspachu, který zbořil tvrz a založil 

nynější zámek. 

Jak je z textu zřejmé, celá písemně doložitelná historie obce Nelahozeves začíná právě 

dokončením stavby Kostela svatého Ondřeje. Z historického hlediska je tedy správné, že po 

mnoha staletích se tato stavba dostává do vlastnictví obce, která kolem kostela vznikla. Dá se 

říci, že se jedná o historický střed obce. 

Zdroj: wikipedie doplněná komentářem předkladatele 

 

Popis exteriéru 

Obdélníkové jednolodí je zakončeno uskočeným užším presbytářem, orientovaným na východ. 

Presbytář je uzavřen pěti hranami osmistěnu, zvenku podporován opěráky. Na jeho severní 

straně je malá sakristie. Západní průčelí je ploché bez věžové zvonice, na ose je portál, nad ním 

jsou sdružená okna s lomeným obloukem a ve štítu se nachází drobná rozeta. Na rozích tohoto 

průčelí jsou šikmé podpěráky. Do kostela vedou tři portály – hlavní ze západního průčelí, druhý 

z předsíně, která je přistavěna k jižní straně lodi a poslední vede do sakristie. Hlavní portál je 

sedlového typu s nadpražní římsou. Ostění jižního vchodu je profilováno žlábkem. Vchod do 

sakristie je ozdoben jednoduchou šambránou. Hlavní loď osvětlují z každé strany, jižní a 

severní, dvě okna s mírným lomeným obloukem, další čtyři okna se nachází v presbytáři. Okna 

jsou bez vitráží a kružeb, ale mají šikmé špalety – nálevkovitě otevřené. Kostel je omítnut, 

natřen na bílo a zastřešen sedlovou střechou. Předsíň a sakristie jsou zastřešeny valbou. Pod 

střechami jsou okapní římsy obloukového tvaru. Na hřebeni lodi se nachází osmihranný 

sanktusník s jehlovou střechou, ve kterém je malý zvon používaný při mších. 

Zdroj: wikipedie 

Popis interiéru 

V poli presbytáře je žebrová křížová klenba, závěr je zaklenut paprsčitou klenbou. Profil žeber 

je klínovitý, a v místě protnutí jsou kulaté svorníky. Žebra jsou svedeny do válcových přípor 

na konzolách tvaru jehlanu kromě konzol mezi polem a závěrem, ty mají tvar maskaronu. 

Sakristie, stejně jako předsíň, je zaklenuta českou plackou a vede do ní portál s ostěním ze 16. 

století. Loď a presbytář jsou odděleny mírně lomeným, hladkým vítězným obloukem a také je 

zde použito pravidlo zvýšení presbytáře o dva stupně. Loď je zastropena dřevěným trámovým 

stropem s omítnutým záklopem. Z předsíně vede goticky profilovaný portál. V západní části se 

nachází kůr, který je podepřen štíhlými dřevěnými sloupy a vede na něj dřevěné schodiště. 

Podlaha je vydlážděna na koso červenou a žlutou dlažbou. 

Zdroj: wikipedie 

Vybavení – mobiliář 

V zábradlí kůru stojí varhany z roku 1881 od Karla Sniffnera. Varhany mají typické uspořádání 

jako mnoho dalších, které Sniffner pro Prahu a střední Čechy vyrobil. Atypické jsou ovšem v 

rejstříku, vesnické varhany mají obvykle čtyři rejstříky nebo méně, ale v Nelahozevsi mají 

rejstříků šest. Varhany během let prodělaly různé úpravy a v roce 2013 byly opraveny. Dalším 

vybavením je gotický kamenný nástěnný sanktuář, ozdoben lomeným obloukem a skruží. 

Nachází se na jižní straně presbyteria pod oknem. Hlavní oltář je z 2. čtvrtiny 18. století a 

obsahuje obraz, který vyobrazuje sv. Ondřeje. Na stěnách jsou dva náhrobníky, znakový z roku 



1586 a figurální z roku 1613. Dále je v kostele rokoková kazatelna a kamenná barokní 

křtitelnice z 1. poloviny 18. století. 

Zdroj: wikipedie 

Popis kostela výstižně deklarují i historické prameny, které uvádím v příloze číslo 2 této 

důvodové zprávy. 

Právní status darované nemovitosti 

Kostel svatého Ondřeje spolu s dřevěnou zvonicí je právně chráněný ve smyslu Zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Jedná se tedy o památkově chráněnou 

stavbu s rejstříkovým číslem USKP 35414/2–1389. Rozhodnutí ze dne 3.5.1958. Evidenční 

údaje jsou obsaženy v příloze číslo 3 této důvodové zprávy. 

Ekonomika přijmutí daru 

Je nesporné, že předmět darování bude vyžadovat vynaložení finančních prostředků na 

nezbytnou rekonstrukci. Zatím laický předpoklad se pohybuje v intervalu jednoho až jednoho 

a půl milionu korun českých. 

Na druhou stranu, Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně dotační programy na udržovaní 

kulturních památek, přičemž nejčastějším zdrojem jsou zejména Norské fondy. Je 

pravděpodobné, že obec, jako vlastník kostela a dřevěné zvonice, by mohl uvažovanou dotaci 

získat. 

Pokud by obec dar nepřijala, byla by odkázána na opravu kostela ze strany církve. Na základě 

získaných informací se však ekonomika církve v ČR obecně nachází ve svízelném stavu. Příjmy 

církve za loňský rok poklesly až o 40 %, přičemž důvodem je kalamita kůrovce v církevních 

lesích. Tento důvod současně zakládá premisy, že ani v dalších letech se ekonomika církve 

nebude výrazně zlepšovat a církev nebude do svých nemovitostí investovat. Pokud by tedy obec 

dar nepřijala, bude se historické centrum obce rozpadat a postupně zanikne. 

Lze však předpokládat i příslušné výnosy. Již v současnosti obec spolupracuje s festivalem 

Dvořákova Praha (https://www.dvorakovapraha.cz/o-festivalu/) a jistě by bylo možné 

nabídnout budovu kostela ke koncertu hudebního díla. Jednalo by se o výjimečný hudební 

zážitek prezentovaný v prostoru, kde byl mistr křtěn a na varhanách, na kterých osobně hrál. 

Podobně lze využít prostor i k propagaci kulturní akce Dvořákova Nelahozeves. 

Navíc dosavadní zkušenosti naznačují, že kostel rádi navštěvují turisté (zejména zahraniční) a 

to bezprostředně po návštěvě zámku v Nelahozevsi. Doposud se výnosy z návštěvy kostela 

koncentrují do příjmů zámku, poté by se však jednalo o příjmy obce. 

Neodmyslitelným faktem taky zůstává změna vyjednávací pozice obce se správcem majetku 

Lobkoviců, protože zámek kostel poměrně intenzivně využívá. 

Závěrem 

Je nutné dodat, že obec Nelahozeves není v této problematice osamocena. V posledních letech 

církev podepisuje darovací smlouvy ke svým kostelům, farnostem, hřbitovům, kapličkám a 

podobně s mnoha obcemi v České republice. Příkladem může být i nedávné darování hřbitova 

https://www.dvorakovapraha.cz/o-festivalu/


v Nelahozevsi, které zastupitelstvo schválilo, ale i darování Kostela svatého Jiří s pozemkem 

hřbitova v královském městě Velvary, nebo darování kapličky obci Holubice. 

 

V Nelahozevsi dne 19.6.2020 

 

Ing. Peter Jaďuď 

    ekonom obce 

  



příloha č. 1 

 

 

 

 

  



Příloha č. 2 

Zdroj: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_6478 
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Příloha č. 3 

 

 

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/kostel-sv-ondreje-147194 

 

https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/kostel-sv-ondreje-147194

