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1 Textové přílohy:
Příloha č. 1. 

Situační zpráva kláštera kapucínů v Mostě
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a) Popis veškerých nemovitostí patřících klášteru:

budova  kláštera  čp.  322  stavební  parcely  č.kat  3,4,5,  526,627,  zahrada.  Zastavěná 

plocha (budova kláštera, obytná budova, kostel) obnáší 2158 m2.  Nezastavěná plocha 

(zahrady, dvůr) obnáší 11974 m2.

b) Technický popis jednotlivých budov:

Klášterní  budova  je  jednopatrová,  stavěná  ve  tvaru  čtverce,  jehož  jedna  strana  je 

prodloužena v civilní objekt. Budova byla vystavěna v r. 1616 a dána do provozu řádu 

Kapucínů v r. 1618. Je poměrně zachovalá, opravována byla r. 1895 a posledně v r. 

1949 se opravovala střecha a byl a byl odborně vymalován vnitřek chrámu. Adaptace 

bude přicházet  v úvahu až podle rozhodnutí,  k jakému účelu bude budova použita. 

Klášter i kostel stojí v ulici Klementa Gottwalda, ústící do hlavního náměstí. Klášterní 

místnosti jsou tmavé, v přízemí částečně vlhké, v I. patře suché. Obytné místnosti jsou 

pouze v I.  poschodí, a to v klášteře 5 místností v rozměrech 20 až 25 m2,  v křídle, 

obývaném civilními nájemníky je 11 místností téže velikosti.

Ostatní místnosti jsou: 1 kuchyně- 16m2, umývárna se žlaby a tekoucí vodou- 30 m2, 

jídelna 16 m2, žehlírna 12 m2, kancelář – 20 m2, hudební síň 14 m2, spíž 8 m2, archiv 8 

m2, koupelna 8 m2, 2 splachovací klosety a 1 pissoire s předsíní – 20 m2.

V přízemí se nachází 1 knihovna- 24 m2, společenská místnost – 32 m2, stará kuchyně, 

umývárna a prádelna – 3 místnosti bez spojovacích dveří o výměře 60 m2, dílna – 20 

m2,  skladiště  80  m2.  Chodby měří  v I.  poschodí  75  m2,  v přízemí  30  m2,  chodby 

v podloubí cca 150 m2. Sklep na uhlí 25 m2, 2 stará pohřebiště pod kostelní lodí – 40 

m2, sklep na brambory a ovoce – 30 m2, vinný sklep 25 m2, další vinný sklep pronajatý 

Družstvu hostinských, cca 80 m2.

c) Elektronická instalace je ve všech místnostech včetně sklepů pod omítkou.

V budově je kanalizace, záchody jsou splachovací. Tekoucí voda je zavedena do dvou 

obytných místností,  do klozetů,  do koupelny, do umývárny a do prádelny. Ve staré 

kuchyni v přízemí je reservoire na vodu, z něhož je rozváděna teplá voda k umývání 

nádobí. Ústřední topení zavedeno není, místnosti se vytápí karmy. Telefon do kláštera 

zaveden není, výtah ani jiné strojové zařízení se nenachází.
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d) Přiloženo fotografií kláštera.

e) Úřední plány budov odvezla STB- Kraj v Ústí n./L., přikládáme proto laický plánek

f) O budovu jeví zájem místní Pionýři a revisní komise doporučuje toto přidělení.

Zdroj: SOkA Most, Archiv církevního tajemníka (nezpracovaný fond), Převzetí církevního 

majetku státem- klášter kapucínů v Mostě 1940, 1950, 1955, Situační zpráva kláštera ze  

dne 17. 5. 1956

Příloha č. 2.

Opis dopisu týkajícího se jednání o kostelu minoritů v Mostě ze dne 2. 9. 1975

Děkanský úřad v Mostě č. j. 213/75 Most 2. IX. 1975

Věc: Minoritní kostel Most- náhradní místnost Titil.  Výstavba  koridoru  Most-

SHD

K zápisu ze 17. 7. 1975 Most:  Balbínova  ulice

Dr. Vitvar

V druhé  polovině  července  1975,  v době,  kdy  jsem  měl  dovolenou,  jste 

povolali zástupce Kapitulní konzistoře v Litoměřicích k jednání o kostele sv. Františka 

/minoritní/ v ul. Žďánově s tím, že zamýšlíte v důsledku uhelné těžby v lomu Most 

v příštím roce  /ke  konci/  zbourat  tento  kostel  a  že  tedy v předstihu  pro  záchranu 

památek má být kostel uzavřen po 1. 1. 1976.

Překvapilo  mě,  že  jsme  nebyli  oficiálně  pozváni  my  jako  místní  duchovní 

správa, jen nám to sdělili zástupci Konsistoře a zúčastnil se jednání kaplan Hložánka. 

Jako poslední bod zápisu je požadavek církve na náhradní místnost pro 200 věřících. 

Na požadavku  náhradní  místnosti  ve  vhodné části  Mostu  pevně trváme s tím,  že 

kapacita 200 lidí je příliš nízká a požaduji místnost minimálně pro 300 lidí /tři sta/!

ONV Most  –  odbor  kultury  –  OCT Adamová  žádala  dislokační  komisi  o 

místnost pro 400 věřících. Dosud – po více než dvouletém předběžném požadavku na 

ONV za přítomnosti zástupců ministerstva kultury – květen 1973 ! – nic se neděje!
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Doufám, že i u nás platí zákon č. 218 a 219 Sb. zákonů i usnesení Helsinské 

konference.

Nedostaneme-li  včas  náhradní  a  vyhovující  místnost,  nemůžeme  uvolnit 

minoritní kostel pro Vaše účely. Kostelík sv. Václava s maličkou kapacitou nemůžeme 

věřícím, hlavně o svátcích a různých slavnostech stačit! A posílat staré lidi někam do 

Vtelna nebo Litvínova je příliš nelidské!

Dávám Vám tyto skutečnosti na vědomí s tím, abyste se zasadili na příslušných 

místech o přidělení dostatečné a vyhovující náhradní místnosti!

S pozdravem

Jaroslav Knespl
děkan, Most

kulaté razítko nečitelné
Za správnost opisu: Grundová

Zdroj:   SOkA Most,  Archiv  církevního  tajemníka  (nezpracovaný  fond),  Církevní 

objekty v okrese Most-  údržba,  opravy,  škody,  demolice,  různé koncepce a  úpravy 

1966 – 70, 1972 – 76, 1981, 1983, 1984, Opis týkající se jednání o kostelu Minoritů  

v Mostě ze dne 2. 9. 1975

Příloha č. 3.

Protokol o vykonané revizi v klášteře Minoritů v Mostě ze dne 18. 5. 1950

a. Revize byla provedena za přítomnosti:
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Kočanárle Richard, předseda okr rev. komise KSČ v Mostě

Ježková Růžena, školská referentka ONV

Borovička Josef, správce muzea města Mostu- jako znalec

Hlava Zdeněk, knihovník městské knihovny v Mostě- jako znalec

Anděl Bohumil, zmocněnec SÚC pro Minoritní klášter

Korda Josef, okr. kult. tajemník

b. Revizní komise převzala:

Vkladní knížky:

1) Sparkasse in Brüx, folio 20680 na jméno Bonaventura Hruška, Kčs. 14.290, 60 Kčs.-

vázaný vklad

2) SparkassezuBrüx,  folio  17578  na  jméno  na  jméno  P  Hruška  Bonaventura,  RM 

3292,71.- vázaný vklad

3) LandwirtschaftlicheBezirks – Vorschusskasse in Brüx č. 10589 na jméno  Minoriten 

konvent u.KircheBrüx, RM 4800.- vázaný vklad

4) LandwirtschaftlicheBezirks  –  Vorschusskasse  in  Brüx  č.  10629  na  jméno 

Messestiftungend.Minoritenkonvent, Brüx, RM 258,-, váz. vklad

5) Česká záložna Most, č. 246 na jméno Konvent Minoritů Most, Kčs. 7840 – vázaný 

vklad

6) Československá záložna v Praze II č. 12580 na jméno Most,  Kčs. 12867,60 – vázaný 

vklad

7) Knížka závodních podílů a půjček České záložny v Mostě na jméno P Bonaventura 

Hruška, 5 podílů á  20.- Kčs.

Vkladní listy:

1) LandwirtschaftlicheBezirks-  Vorschusskasse  in  Brüx  č.  2297  na  jméno  P Hruška, 

Katechet, Kčs.  87.600.- vázaný vklad.

2) Sparkasse in Brüx, folio 40740 na jméno Klášter Minoritů Most, Kčs. 0,30.- vázaný 

vklad.

3) Spořitelna  v Mostě,  str.hl.kn.  304767  na  jméno  Vojtěch  Mareš  Most,  Kčs.  1.045.- 

vázaný vklad.

4) Spořitelna v Mostě, str.hl.kn. 304768 na jméno Zima Otakar, Kčs. 1495.- vázaný vklad

Odevzdáním uvedených vkladných knížek a listů SÚC 4 odbor s.Ungerovi byl pověřen 

Josef Korda, okr. kultový tajemník v Mostě.
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c. Obdělávání orné půdy patřící klášteru:

Pole č. kat. 1443 a č. kat. 1513 o celkové výměře 4, 8587ha má pronajaty MNV v Mostě, 

který ej obhospodařuje.

d. Živý inventář hospodářský

Obsahuje  jednoho  kohouta,  8  slepic,  jednu  liliputku.  Nabídnut  k prodeji  zatím nebyl, 

slouží  k částečnému  zásobování  kuchyně  pro  zmocněnce  a  kostelníka.  Pečuje  o  něj 

kostelník, krmivo jest zajištěno.

e.

Finanční hotovost byla nalezena v částce 1745.- Kčs a v sakristii nalezeno 255.- Kčs a 

celková  částka  2000 Kčs  byla  uložena  na  běžný  účet  u  Okresní  spořitelny a  záložny 

v Mostě.

f. (Dodatek) cenné papíry

Požární pojistka proti škodám požárem, bleskem a výbuchem č.14282822 a dodatek k této 

pojistce proti škodám vichrem na částku 918 000.- Kčs (slovy děvetsetosmnácttisíc Kčs) u 

První  československé  pojištovny,  np.  ze  dne 19.července 1948.  Pojistka  bude předána 

SÚC  4.odbor  s.  Ungerovi  společně  s vkladními  knížkami  a  listy  okr.  kultovým  taj. 

Josefem Kordou.

g. Záloha zmocněnce:

V původní výši 3000.- Kčs byla do dnešního dne vyčerpána do částky 1100.- Kčs.

h. Běžný účet klášter neměl u žádného peněžního ústavu.

i. Revisní  komise  zjistila,  že  soupis  inventáře  odpovídá  skutečnému  stavu  a 

neshledala žádných podstatných závad.

j. Pro nedostatek revisního personálu SÚC Praha byla vpředu jmenována revisní 

komise zvolena na OS KSČ v Mostě v církevní pětce za přítomnosti:

Lantora Václav předseda OV KSČ

Hrubý František, pol.taj. ONV

Zástupce okr. vel. STB

Josef Tesař taj. OAV MF v Mostě

Dolejší  Jaroslav zmocněnec SÚC v Kl. Kapucínů v Mostě

Anděl Bohumil zmocněnec SÚC v kl. Minoritů v Mostě

Jako revizní komise byli zvoleni: Kočandrle Richard, a Ježková Růžena,

Jako odborní znalci: Borovička Josef a Hlava Zdeněk
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Zdroj:  SOkA  Most,  Archiv  církevního  tajemníka  (nezpracovaný  fond),  Převzetí 

církevního majetku státem- klášter minoritů v Mostě 1950, 1951, 1954-56, Protokol o  

vykonané revizi v klášteře Minoritů v Mostě

Příloha č. 4.

Objednávka zaměření kostela:  NPÚ, ÚOP Ústí nad Labem, ATO, 119/1 Most. Minoritský 

klášter v Mostě, 119/1/8 komise pro inventarizaci mobiliáře kostela (1987)

10. června 1968

Bittnerová

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody

Archív

Praha- Pohořelec

Objednávka č. 99/68

Objednáváme u Vás 1 vyhotovení (tisk) zaměření kostela Minoritů v Mostě pro potřebu 

SHR- Výstavba koridoru MOST. Pokud nebudete moci zaslat jednu z kopií ve Vašem 

archívu a bude nutno zhotovit kopii navíc, fakturujte přímo SHR- Výstavba koridoru 

Most. Objednávku vyřiďte také přímo na výše uvedení podnik k rukám s. ing. Janoty.

Na vědomí: SUPPOP ing. Jiřinec, Praha

Referent: Ješová

Zdroj: NPÚ, ÚOP Ústí nad Labem, ATO, 119/1 Most. Minoritský klášter v Mostě, 

119/1/8 komise pro inventarizaci mobiliáře kostela (1987)

Příloha č. 5: 

Náklady I. části, která zahrnovala zřízení depozitáře pro mobiliář a vybrané kamenické prvky 

určené k restaurování, činily 691 000,- Kčs.

Náklady II. části, která zahrnovala demontáž a uložení mobiliáře a vybraných kamenických 

prvků do depozitáře, činily 4 918 000,- Kčs.
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Náklady III. části, která zahrnovala přípravu kostela pro přesun, zřízení přesunové trasy a 

nových základů, pořízení a montáž technologie a provedení vlastního přesunu, činily 124 

701 000,- Kčs.

Náklady IV. části, která zahrnovala ustavení kostela na nových základech, demontáž 

technologie, rekonstrukci kostela a jeho reinstalaci, činily 25 490 000,- Kčs.

Další finanční náklady si vyžádaly úpravy II. suterénu pro potřeby archeologického ústavu a 

na úpravy I. suterénu pro potřeby expozičních prostor, zřízení sociálního zařízení, také do 

těchto oprav byly zahrnuty opravy věže. Tyto náklady činily 7 000 000,- Kčs.

Další náklady ve výši 19 000 000,-  Kčs byly použity na úpravy sousedních objektů špitálu a 

kaple Sv. Ducha, včetně úprav okolí celého areálu, které proběhly v letech 1978 až 1990. 

Tedy celková částka těchto oprav je 181 800 000 Kč. 

Zdroj: Stránky Jaroslava Červenky k bakalářské práci[online], 

<http://starymost.web2001.cz/kostel.htm>, [cit. 8. dubna 2013].

Příloha č. 6.

Zápis z exhumační komise, 18. 5. 1979

Přítomní členové komise:

- za Národní muzeum- antropologické oddělení Praha dr. Strloukal
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- za expozituru AÚ ČSAV – dr. Klápště

- za ONV Most: vedoucí odboru kultury s. Cihlářová, okresní církevní tajemník s. Bryll, za 

odbor MH s. Hladíková, za Kapitální konsistoř dr. Holoubek, za Děkanský úřad Most p. 

Janáč, za ONZ-OHES Most dr. Švec a Ing. Huda, za Okresní archiv v Mostě dr. Voříšek, za 

Okresní muzeum Most dr. Mannlová a pracovníci laboratoře, za SHD IKÚO- s. Kotrla, za 

KSSPPOP s. Rambousková

Zdroj: NPÚ, ÚOP Ústí nad Labem, ATO, 119/2 Most. Kostel sv. Václava v Mostě, 

119/2/8 Kostel sv. Václava- zápis z exhumační komise, 18. 5. 1979

2 Obrazové přílohy:
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Obrázek č. 1: klášter kapucínů, 1912, Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum 

v Mostě
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Obrázek č. 2: boční loď kláštera kapucínů, 1968, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě

Obrázek č. 3: portál kostela kapucínů, 1968, Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum 

v Mostě
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Obrázek č. 4: areál a interiér konventu kapucínů, 1930, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě

Obrázek č. 5: areál minoritů s krámky, 1912, Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum 

v Mostě
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Obrázek č. 6: Interiér kostela v Českých Zlatníkách, 2011, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 7: stropní malby v Českých Zlatníkách, 2012, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě

Obrázek č. 8: interiér kostela minoritů, 1974, Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum 

v Mostě
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Obrázek č. 9: dvůr kláštera minoritů, 1965, Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum 

v Mostě

Obrázek č. 10: pohled na konvent minoritů ze II. náměstí, 1963, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 11: likvidace areálu minoritů, 1975, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě

Obrázek č. 12: původní městský znak z věže kostela minoritů, Tomáš Botlík

17



Obrázek č. 13:děkanský kostel před přesunem, kolem 1975,www.kostel-most.cz
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Obrázek č. 14: děkanský kostel v Mostě, 2011, Tomáš Botlík

Obrázek č. 15: transfer děkanského kostela v Mostě, 1975, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 16: transfer děkanského kostela v Mostě – vnitřní zpevnění, 1975, 

Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 17: židovská synagoga, kolem roku 1905, Jaroslav Hron

Obrázek č. 18: vypálení židovské synagogy, 9. – 10. 11. 1938, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 19: bývalá židovská matrika – Jeronýmovo náměstí, 19781978, Fotodokumentační 

oddělení – Oblastní muzeum v Mostě

:

Obrázek č. 20: piaristický kostel, kolem 1910, Jaroslav Hron
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Obrázek č. 21: interiér kostela piaristů, 1970, Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum 

v Mostě
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Obrázek č. 22: kostel piaristů na III. náměstí, 1975, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě
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Obrázek č. 23: portál piaristů v Ústí nad Labem, 2006, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě

Obrázek č. 24: 2 sochy od piaristů v Oblastním muzeu v Mostě, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 25: kostel sv. Václava, kolem roku 1930, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě
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Obrázek č. 26: kostel sv. Václava, kolem roku 1981, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě

Obrázek č. 27: varhany v kostele sv. Václava, kolem roku 1970, Fotodokumentační oddělení – 

Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 28: interiér kostela sv. Václava – freska nad sakristií, září – říjen 1981, 

Fotodokumentační oddělení – Oblastní muzeum v Mostě

Obrázek č. 29: sochy Kajícníků u sv. Ducha, 2013, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě
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Obrázek č. 30: sochy Kajícníků- dříve u děkanského kostela, 2005, Fotodokumentační 

oddělení – Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 31: Zahražanská Madona s nepůvodní svatozáří, kolem 1930, Fotodokumentační 

oddělení – Oblastní muzeum v Mostě
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Obrázek č. 32: kostel sv. Vavřince, kolem roku 1900, Fotodokumentační oddělení – Oblastní 

muzeum v Mostě
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Obrázek č. 33: morový sloup v Mostě na I. náměstí – současnost, Magistrát města Mostu

32
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