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Resumé 
V roce 2008 byl ministerstvem obrany ČR uvolněn vstup do části vojenského 

újezdu Hradiště, V zpřístupněné zóně se nachází i zaniklá ves Svatobor (Zwettbau). 
Obec, v pramenech zmiňovaná již v roce 1239, byla založena cisterciáckým klášterem 
v Oseku. Bývala církevním a světským střediskem panství až do pozdního 
středověku, kdy došlo k jejímu správnímu připojení k sousednímu panství Andělská 
Hora. Na kopci nad zaniklou obcí stojí polorozbořený kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. Na základě  dostupných pramenů a literatury se dozvídáme, že kostel byl 
postaven v letech 1731–1736 nákladem hraběcí rodiny Černínů podle plánů 
architekta Františka Maxmiliány Kaňky,  na místě svého zbořeného středověkého 
předchůdce. 

Kostel byl postaven jako monumentální jednolodní stavba s věží nad 
západním průčelím, zakončená půlkruhovým odsazeným presbytářem. Jednoduchá 
majestátní architektura byla doplněna bohatým zařízením interiéru. Z dobových 
fotografií a pramenů plyne, že v kostele byly čtyři oltáře, hlavní oltář Nanebevzetí 
panny Marie, boční oltáře sv. Ludvíka, sv. Terezie a oltář Pražského Jezulátka, 
všechny s bohatou sochařskou výzdobou. V kostele byly taktéž kvalitní barokní 
varhany, kazatelna s pozoruhodným sousoším Nanebevzetí sv. Jana Nepomuckého a  
dřevěná křtitelnice s motivem Křtu Páně. 
 V koncem 40. let bylo rozhodnuto, že se Svatobor mezi mnohými dalšími 
obcemi a polnostmi stane součástí nově založeného vojenského újezdu Hradiště.  Pro 
obec, která již utrpěla ztráty při odsunu německého obyvatelstva po II. světové válce, 
to znamenalo definitivní zánik. V té době správou kostela pověřený páter Sádlo 
zahájil, ve snaze zachránit mobiliář kostela, svozy jednotlivých jeho částí do okolních 
kostelů a do míst, kde působil. Pořídil také několik velmi cenných fotografií kostela 
před jeho zánikem. 
 Do současnosti se dochovala pouze část mobiliáře: hlavní oltářní obraz 
Nanebevzetí Panny Marie se nachází v kostele sv. Anny v Sedlci, obrazy z oltářů sv. 
Terezie a sv. Ludvíka se spolu s křtitelnicí a sochami sv. Ambrože a sv. Augustina 
z hlavního oltáře nacházejí v kostele a na faře v Rybářích u Karlových Varů, torzo 
sousoší Nanebevzetí Jana Nepomuckého je součástí stálé expozice v Kladrubech (okr. 
Tachov) a varhany jsou umístěny v Zrcadlové kapli pražského Klementina. 
 Kostel se v současnosti nachází v desolátním stavu, část jeho kleneb a střecha 
se zřítily a torzo stavby je ve velmi špatném statickém stavu a hrozí jeho zřícení. Z 
budovy fary se dochovalo pouze obvodové zdivo a ostatní budovy areálu již 
prakticky zanikly. 
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