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Nové poznatky ke kostelu svaté Apoleny na Tachovsku 
Martin Kolovský, Michael Rykl 

Kostel svaté Apoleny s kaplí Panny Marie Pomocné 
leží osamoceně v pohoří Českého lesa asi 4 kilometry jižně 
od Přimdy, dnes v k. ú. Málkov u Přimdy. Areál se nachází 
u silnice, která vede od Přimdy na jih směrem na Železnou, 
v místech kde prochází sedlem Málkovského hřbetu. Kolem 
kostela postupně vyrostla malá osada, která ale po druhé 
světové válce zanikla.  

 
Historie 

Do současné doby nebyla provedena rozsáhlá ucelená 
archivní rešerše k této stavbě. Částečně jsou archivní pra-
meny zmapovány a citovány Martinem Čechurou.1 Ucele-
nější průzkum však stále chybí. Jeho akutní potřeba je zdů-
razněna v závěru tohoto příspěvku. 

Podle německé krajanské literatury stávala na tomto 
místě kaple již na konci 13. století, avšak první písemná 
zmínka pochází až z roku 1580. Pozornost přilákalo místo 
po údajném zázračném navrácení zraku podkováři Barto-
lomeu Fickovi v roce 1669. Tehdy panství Přimda vlastnil 
Georg Maximilian Lintelo, který nechal studánku prohlou-
bit, vyzdít a zastřešit.2 

Z 10. října 1670 pochází dopis, ve kterém informuje 
pražskou konzistoř, že plánuje postavit nový kostel u zá-
zračné studánky v lesích u Přimdy.3 Německý badatel Kö-
ferl pak udává datum vysvěcení 10. prosince 1670.4 Hrabě 
Lintelo spravuje panství Přimda do roku 1675, kdy ho pro-
dává Janovi Václavovi Novohradskému z Kolovrat.5 Další 
osudy kostela s kaplí jsou nejasné. 

19. června 1778 vydává papež Pius VI. listinu, ve kte-
ré povoluje konat zádušní mše za zemřelé v kostele sv. 
Apoleny v Českém lese.6 

Další zprávy pak pocházejí až z konce 19. století 
z kroniky přimdské farnosti. 18. dubna 1898 vypukl požár, 
který zachvátil věž a střechu. Shořel i celý krov, který byl 
ještě téhož roku nahrazen novým a střecha pokryta šinde-
lem. Roku 1900 byly odlity nové zvony a rok poté, v roce 
1901, byl na kostel instalován hromosvod. 

Na rok 1927 byla naplánována celková oprava. O je-
jím zamýšleném rozsahu však nic nevíme. Zřejmě byla 
nakonec jen přeložena střecha eternitem. Stav kostela se 
stále zhoršoval a před druhou světovou válkou se mše mu-
sely konat před kostelem, protože údajně hrozil zřícením. 
Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva a 
za přispění armády se stav stále zhoršoval a na konci 60. let 
byl kostel i kaple ve zříceninách. 7 

                                                           
1 Čechura, M.: Kostel sv. Apolonie v Málkově u Přimdy. In: Ději-
ny staveb 2010. Plzeň 2011, s. 185–195. 
2 Köferl, J.: Der politische Bezirk Tachau: eine Heimatskunde für 
Haus und Schule. Tachau: Josef Köferl, 1890. 
3 Citace v pozn. 1, s. 185. 
4 Citace v pozn. 2. 
5 Citace v pozn. 1, s. 185. 
6 Citace v pozn. 1, s. 185 
7 Citace v pozn. 1, s. 186. 

Uměnovědná literatura se lokalitě věnuje sporadicky. 
Umělecké památky Čech, vydané roku 19778 již konstatují 
stav se zřícenou klenbou. Autoři oprávněně podotýkají 
možnost účasti některého pražského stavitele. Souvislost 
mezi kostelem a kaplí nebyla blíže rozpoznána. Chybný je 
údaj o dvojvěží – byl jako hypotéza odvozen z půdorysu, 
jediná věž již nestála. Odhad klenby na kupoli na pendanti-
vech byl sice principiálně reálný, ale unáhlený. 

 
Popis objektů 

Kostel je přibližně východo-západně orientovaná 
stavba s lehkým odklonem k severu. Na objekt kostela 
z východní strany osově navazuje objekt kaple s odstupem 
14 m. 

Kostel je obdélná stavba o rozměrech přibližně 22 x 
14 metrů. V současné době se do kostela vstupuje z jihu, 
případně ze severu do otevřeného podkruchtí, ze kterého je 
přístupná loď. Její půdorysný tvar téměř rovnoramenného 
kříže vznikl díky rohovým patrovým oratořím s pilíři pro 
centrální klenbu. U těchto rohových oratoří se nacházela 
točitá vřetenová schodiště (výjimku tvoří SZ roh bez scho-
diště). Nad JZ oratoří stála věž, která byla přístupná taktéž 
po točitém schodišti. Oratoře a kruchta v patře byly otevře-
ny do prostoru lodi obloukem klenutými otvory 
s balustrádou.  

Opodál stojící kaple je obdélná stavba o rozměrech 
přibližně 9 x 7 metrů, která byla taktéž přístupná z jihu. 
Pomocí klenebního pasu byla rozdělena na dva prostory – 
předsíňku a samotný prostor s pramenem. V tomto prostoru 
se nacházejí koutové půlkruhové niky. 

                                                           
8 E. Poche, ed. a kol.: Umělecké památky Čech I. Praha 1977, s. 28 

Obr. 1: Indikační skica stabilního katstru (dostupné z 
https://archivnimapy.cuzk.cz). 
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Obr. 2: Půdorys kostela s kaplí. Současný stav. Černě realizované zdivo, šedě úpravy po změně projektu (zaměření a 
kresba M. Kolovský, 2015). 

Obr. 3: Zamýšlené komunikační schéma (světle šedě, čárkovaně) a realizované komunikační schéma (tmavě šedě, plně), 
(kresba M. Kolovský, 2016). 
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Obr. 7: Kresebná rekonstrukce předpokládaného záměru. Není jasný tvar střech a západního štítu či možného zamýšle-
néhozápadního dvojvěží (kresba M. Kolovský, 2016). 
 

Obr. 5: Šmorce na západní 
straně severního vstupu (foto 
M. Kolovský, 2015). 
 

Obr. 4: Pohled na kostel z JZ po roce 
1900, v pozadí kaple (osobní archiv 
pana Antonína Hofmeistera). 

Obr. 6 Pásová pateční římsa a 
kapsa pro založení arkády na 
západní straně severního zazdě-
ného vstupu do kaple, (foto M. 
Kolovský, 2015). 
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Stavební dějiny 
 
Původní záměr 

Ačkoliv na místě zřejmě stála starší stavba, kostel je 
podle všeho novostavbou, nejspíše z druhé poloviny 17. 
století. Přesné datum jeho stavby neznáme, avšak je velmi 
pravděpodobné, že stavba začala po roce 1670. Zda ještě za 
Georga Maximiliana Lintela nejsme schopni dokázat. Pů-
vodním záměrem bylo vybudovat poutní areál, ve kterém 
měla být kaple s pramenem propojena ambitem s kostelem 
(obr. 7). Na severní i jižní straně kostela i kaple při vstupech 
do těchto objektů se zachovaly přístěnné pilíře. Ty jsou na 
vnější straně vstupu opatřeny šmorci pro navázání dalšího 
zdiva (obr. 5). Naopak u pilířů na vnitřní straně se v horní  

části zachovaly kapsy pro uložení arkády 
s jednoduchou pásovou pateční římsou (obr. 6). Ambit měl 
být zaklenut valenou klenbou se styčnými výsečemi, jako 
tomu bylo v podkruchtí, na které měly ambity přímo nava-
zovat. 

Obdobné analogie raně barokních poutních míst 
s ambity, zaklenutými valenou klenbou se styčnými výse-
čemi a s arkádou do dvora s jednoduchou pateční římsou, 
lze nalézt celou řadu: v klášteře v Hájku, Svaté Hoře u 
Příbrami, v Chlumu Svaté Máří aj. 

Jak bylo zamýšleno hlavní západní průčelí, není zná-
mo. Nabízejí se dvě varianty – dvojvěžové průčelí nebo jen 
prostý (volutový?) štít. 

Pokud stavbu započal ještě hrabě Lintelo, zřejmě stihl 
vybudovat pouze zdi kostela a kaple a objekty zastřešit. Se 

zdivem byly osazeny i kamenické prvky - precizní kamenná 
římsa na západním průčelí a ostění v exteriéru. Zda již 
došlo na omítku, nevíme. 

Pro ambity byly připraveny pouze šmorce. Nebyly 
dokončeny ani zemní práce v zamýšleném rozsahu. Na 
současnou terénní plošinu by se zamýšlené ambity nevešly 
a zjevně se počítalo s dosypáním terénu pro reprezentativní 
přístup k hlavnímu vstupu v západní fasádě.  

Interiéru se zřejmě návrh precizněji nevěnoval. Pou-
kazuje na to například interiérová římsa, která byla pouze 
nahrubo předpřipravena z vysunutých okosených cihel, aniž 
by přichystala konkrétnější profilaci. Nápadné je to zejména 
v oblasti římsové desky, která vůbec nebyla připravena 
obvyklým způsobem z kamenných ploten či cihelných 
desek, ale později vymodelována jen ze silné vrstvy malty 
(obr. 8).  

Pro uložení kleneb byly zřejmě jen ponechány kapsy. 
 

Změny s novým majitelem 
Po prodeji v roce 1675 Jan Václav Novohradský 

z Kolovrat zřejmě nedokončuje stavby v původním plánu 
a mění koncepci celého areálu (obr. 3). Nedostavuje ambity, 
zazdívá západní hlavní vstup do kostela (obr. 9) a vstup do 
severní oratoře. Utilitárním způsobem přemístil vstup do 
nedokončeného pasu začátku jihozápadního ramene ambitu. 
Od té doby se do kostela vstupuje od jihu u JZ nároží.  

Také nedokončuje zemní práce, jelikož již pro nerea-
lizované ambity a po zazdění vstupu ze západu nejsou 
potřebné.  

Obr. 8: Rekonstruovaný profil interiérové římsy (tmavě 
šedě plnou čarou dochované části, světle šedě čárkovaně 
rekonstrukce). Modelace z nadměrného množství malty 
svědčí o nejasné představě zedníků o výsledném tvaru. 
Rekonstrukce tvaru římsy je provedena podle tvarů 
a stínů na dochovaných fotografiích (římsová deska), ve 
spojení s výpovědí maximální tloušťky dochované omít-
kové vrstvy. Z ní je odvozen možný tvar římsové desky 
a závěrečné simy nad ní (zaměření a kresba M. Kolov-
ský, 2016). 

Obr. 9: Zazděný portál na západní straně (foto M. Ko-
lovský, 2015). 
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Obr. 12: Rekonstrukce zaklenutí kostela (kresba M. Kolovský, 2016). 
 

Obr. 11: Zachovalý náběh klenby nad rohovou nikou v 
SZ rohu kaple (foto M. Kolovský, 2016). 
 

Obr. 10: Interiér kostela (kolem 1940). Snímek částečně 
zachycuje centrální část zaklenutí se dvěma zřetelnými 
hranami, které pomáhají určit někdejší tvar zaklenutí 
(osobní archiv pana Waltrauda Hamperla). 
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Zřejmě dokončuje výstavbu kleneb a výzdobu interiéru. Na 
JZ oratoř naopak nadezdívá věž. V kapli zazdívá arkádu 
směrem ke kostelu a vstup do zamýšlené severní větve 
ambitu. Zůstává tak jen vstup do kaple z jižní strany - tedy 
opět v zaslepené návaznosti zamýšleného ambitu. 

Zřejmě dostavuje a vyzdobuje interiér (zaklenutí, 
koutové niky).  

 
Zaklenutí kostela 

Zaklenutí hlavní lodi se nám nezachovalo a můžeme 
ho rekonstruovat jen z nálezových situací a ikonografie 
(obr. 10). Západní a východní rameno bylo zaklenuto půl-
kruhovou valenou klenbou s výsečemi a od centrální části 
byly odděleny půlkruhovým pasem (tuto informaci získá-
váme z nálezových situací i fotografií). Severní a jižní ra-
meno bylo zaklenuto širokým půlkruhovým pasem (situace 
je zřejmá z nálezových situací). Centrální část pak byla 
pravděpodobně zaklenuta zploštělou kopulí se čtyřmi výse-
čemi. Tudíž z kopule zbyly pouze dva na sebe kolmé pasy. 
Na fotografii směrem k oltáři je zřejmá hrana výseče vý-
chodního ramene. 

Prověřovány byly i další tvarově možné varianty. Pro 
představu je zde uvádíme i s diskusí:  

Varianta 2: Prostor by mohl být na daném půdorysu a 
s danými výběhy kleneb zastropen kupolí na pendantivech. 
Varianta je sice pro rané baroko možná, ale kupole by se 
nevešla pod krov. Dále pak na fotografii (obr. 8) by 
v takovém případě nemohla být hrana výseče, která je nao-
pak velmi zřetelná. Není jistě vyloučeno, že mohla být 
kupolí na pendantivech v prvotním záměru zamýšlena, ale 
rozhodně nebyla realizována. 

 

Varianta 3: placková klenba: Tento typ kleneb je pou-
žíván až později. Na fotografii (obr. 9) by nebyla hrana 
výseče. 

Oratoře pak byly v přízemí i patře zaklenuty valenou 
klenbou se styčnými výsečemi. (dvě jsou zachovány, ostat-
ní dostatečně doloženy nálezovými situacemi). 

 
Zaklenutí kaple 

Zaklenutí předsíně kaple navazovalo na systém za-
klenutí ambitů, tedy valeně se styčnými výsečemi. Hlavní 
prostor byl zřejmě oddělen od předsíňky půlkruhovým 
pasem. Prostor byl nejspíše zaklenut neckovou klenbou 
(jsou tu čitelné hrany) s koutovými drobnými výsečemi nad 
nikami. Malé koutové výseče vznikly průnikem neckové 
klenby základního obdélníku s koutovým půdorysným 
okosením obdélníku na osmiúhelník (obr. 11). 

Do takto vytvořené základní neckové plochy zasahují 
čtyři rozměrné výseče. Rozdílná délka stran způsobila dvě 
různé velikosti výsečí: shodnou velikost mají západní 
a východní, menší shodné rozměry mají výseče severní 
a jižní. 

Informace pro tuto rekonstrukci poskytly jen nálezové 
situace. Žádná fotografie se nedochovala. 

 
Současný stav 

Do dnešních dnů se zachovaly pouze svislé konstruk-
ce zdí do výšky korunní římsy. Výjimku tvoří valené klen-
by se styčnými výsečemi v severních oratořích a kopulové 
klenby šachet schodišť v kostele. Z věže kostela se zacho-

valy pouze zbytky severní stěny a JV nároží. V kapli se 
zachovaly rohové niky. Na objektu kostela je zachováno 
velké množství kamenických prvků včetně západního za-
zděného portálu a masivní kamenné římsy na západním 
průčelí. 

Od roku 2009 probíhá stabilizace zříceniny kostela. 
Stěny byly staženy ocelovými táhly a některé zřícené části 
stěn byly dozděny z lomového kamene a cihel. V současné 
době se připravuje projekt konzervace celé stavby. 

 
Analogie a závěr 

Martin Čechura srovnává kostel sv. Apoleny s díly 
architekta G. D. Orsiho.9 Dispoziční paralely v jeho stav-
bách můžeme najít, avšak hlavní myšlenka dispozice je 
jiná. Orsi často pracuje s lodí na půdorysu latinského kříže, 
k jejímuž západnímu rameni přiléhají řady paralelních 
kaplí. Tato dispozice se v kostele svaté Apoleny neuplatňu-
je. 

Nejstarší analogií k dispozici kostela svaté Apoleny 
můžeme najít v křížovnickém kostele sv. Františka od J. B. 
Matheye. Tato stavba byla stavěna mezi lety 1679 až 1685. 
Byla to stavba na české poměry inovativní, v pozdějších 
letech velmi často brána jako inspirační zdroj pro další 
stavby, proto nemůžeme předpokládat, že by dispozičně 
obdobná stavba vznikla na českém venkově o necelých 
deset let dříve. 

S motivem rovnoramenného kříže, který tvoří 
v obdélném půdorysu rohová tělesa kaplí s oratořemi, pra-
cuje i J. L. Hildebrandt v kostele svatého Vavřince 
v Jablonném v Podještědí, na kterém se začalo pracovat 
v roce 1699. Zde se však jedná o velmi dynamický směr 
českého baroka a s kostelem svaté Apoleny lze srovnávat 
jen vzdáleně. 

                                                           
9 Citace v pozn. 2, s. 194 

Obr. 13: Rekonstrukce zaklenutí kaple (kresba M. Ko-
lovský, 2016). 
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Velmi důsledně s řešeným dispozičním schématem 
pracuje ve svých klasicizujících pracích K. I. Dientzenho-
fer, který v podélné ose kostela ve východní části připojuje 
apsidu, vystupující z obdélné dispozice, s hlavním oltářem. 
Tuto dispozici můžeme najít u kostela Narození Panny 
Marie v Nicově (1717–1726), u kostela Svatého Jana Ne-
pomuckého v klášteře voršilek na Hradčanech, u kostela 
svatého Mikuláše ve Starém Městě Pražském (1732–1736). 

Případný inspirační zdroj, či dokonce stavitel, mohl 
také pocházet z Bavorska, jelikož i hraběcí rod Lintelo 
pocházel z Bavorska a majetky v Čechách získal až po bitvě 
na Bílé hoře. 

Tyto teorie mohou být vyvráceny nebo potvrzeny 
podrobnou archivní rešerší, která dodnes nebyla provedena, 
a bez ní se zřejmě dále v poznání této stavby neposuneme. 
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Nové poznatky ke kostelu svaté Apoleny na 
Tachovsku 

Martin Kolovský, Michael Rykl  

Průzkum pozůstatků kostela sv. Apoleny s kaplí Panny 
Marie Pomocné odhalil dříve netušený prvotní záměr na 
stavbu poutního areálu s ambity, které měly propojovat 
objekt kostela s kaplí, ve které se nacházel údajně zá-
zračný pramen. Tento velkolepý záměr však nebyl nikdy 
realizován a kostel s kaplí byl posléze utilitárně dokon-
čen, aby mohl sloužit základním duchovním potřebám. 
Podoba zaklenutí je netypická a poukazuje v případě 
kostela na urychlené dokončení stavby. V navazujícím 
bádáni společně s doc. Milenou Hauserovou vystupují 
nové souvislosti dispozice kostela a podoby zaklenutí 
kaple, které odkazují k možnému autorství z okruhu 
rodiny Dietzenhoferů, zvláště Kryštofa. Stavbu kostela 
by to pak posouvalo až do poslední čtvrtiny 17. století. 

 
Vyobrazení 
 
Obr. 1: Indikační skica (dostupné z htt-
ps://archivnimapy.cuzk.cz). 
 
Obr. 2: Půdorys kostela s kaplí. Současný stav. Černě 
realizované zdivo, šedě úpravy po změně projektu (zamě-
ření a kresba M. Kolovský, 2015). 
 
Obr. 3: Pohled na kostel z JZ po roce 1900, v pozadí 
kaple (osobní archiv pana Antonína Hofmeistera). 
 
Obr. 4: Šmorce na západní straně severního vstupu (foto 
M. Kolovský, 2015). 
 
Obr. 5: Pásová pateční římsa a kapsa pro založení arká-
dy na západní straně severního zazděného vstupu do 
kaple, (foto M. Kolovský, 2015). 
 
Obr. 6: Kresebná rekonstrukce předpokládaného zámě-
ru. Není jasný tvar střech a západního štítu či možného 
zamýšleného západního dvojvěží (kresba M. Kolovský, 
2016). 
 
Obr. 7: Zamýšlené komunikační schéma (světle šedě, 
čárkovaně) a realizované komunikační schéma (tmavě 
šedě, plně), (kresba M. Kolovský, 2016). 
 
Obr. 8: Rekonstruovaný profil interiérové římsy (tmavě 
šedě plnou čarou dochované části, světle šedě čárkovaně 
rekonstrukce). Modelace z nadměrného množství malty 
svědčí o nejasné představě zedníků o výsledném tvaru. 
Rekonstrukce tvaru římsy je provedena podle tvarů a 
stínů na dochovaných fotografiích (římsová deska), ve 
spojení s výpovědí maximální tloušťky dochované omít-
kové vrstvy. Z ní je odvozen možný tvar římsové desky a 
závěrečné simy nad ní (zaměření a kresba M. Kolovský, 
2016). 
 

Obr. 9: Zazděný portál na západní straně (foto M. Ko-
lovský, 2015). 
 
Obr. 10: Interiér kostela (kolem 1940). Snímek částečně 
zachycuje centrální část zaklenutí se dvěma zřetelnými 
hranami, které pomáhají určit někdejší tvar zaklenutí 
(osobní archiv pana Waltrauda Hamperla). 
 
Obr. 11: Rekonstrukce zaklenutí kostela (kresba M. 
Kolovský, 2016). 
 
Obr. 12: Zachovalý náběh klenby nad rohovou nikou v 
SZ rohu kaple (foto M. Kolovský, 2016). 
 
Obr. 13: Rekonstrukce zaklenutí kaple (kresba M. Ko-
lovský, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 


