
Boží Dar - kostel sv. Anny

Původní dřevěný kostelík sv. Anny byl vystavěn patrně 
již ve 30. letech 16. století ve svahu nad hornickou 
osadou Vintířov, pozdějším svobodným městečkem 
Boží Dar (Gottesgab). 

Gottesgab (Bozi Dar) 
– Kirche St. Anna
Die ursprüngliche kleine Kirche St. Anna wurde mut-
maßlich bereits in den 30. Jahren des 16. Jh. am Hang 
über der Bergbausiedlung Wintergrün (Vintirov), 
der  späteren Freien Kleinstadt Gottesgab (Bozi Dar), 
aufgebaut. 

Popis objektu:
Pozdně barokní jednolodní kostel z lomového kamene 
s připojeným obdélným, polokruhově zakončeným 
presbytářem, je krytý plechovou valbovou střechou. V koutu 
mezi lodí a presbytářem na jižní straně kostela je připojena 
přízemní sakristie se zaoblenými nárožími. V hlavním 
západním průčelí kostela stojí předsazená hranolová zvonová 
věž, završená oplechovanou jehlancovou helmicí. Vnitřní 
prostor lodi kostela je sklenut českou plackou se štukovým 
zrcadlem doplněným nástropní malbou v  podobě orla 
s českým znakem a dvěma mlátky. Presbytář je pak zaklenut 
nízkou valenou klenbou s nástropní malbou s  motivem 
Panny Marie s dítětem a světci z počátku 19. století.

Beschreibung des Objektes:
Die spätbarocke einschiffige Kirche aus dem Bruchstein mit 
angeschlossenem rechteckigem halbrund abgeschlossenem 
Presbyterium ist mit einer Blech-Abwalmung gedeckt. 
In der Ecke zwischen dem Schiff und Presbyterium auf 
der Kirchensüdseite ist eine erdgeschossige Sakristei mit 
abgerundeten Graten angeschlossen. In der westlichen 
Stirnseite der Kirche ein Prismen-Glockenturm vorgesetzt, 
der mit einem pyramidenförmigen Helm aus Blech 
abgeschlossen ist. Der Kirchenschiff-Innenraum ist durch ein 
Segmental Sail Vault mit einem Spiegel im Stuck, der durch 
ein Deckengemälde in Form eines Adlers mit tschechischem 
Wappen und zwei Schlägeln ergänzt ist, gewölbt. Das 
Presbyterium schließt ein niedriges Gewölbe mit einem 
Deckengemälde mit dem Motiv der Jungfrau Maria mit 

Historie objektu:
Dřevěná stavba špatně odolávala drsnému podnebí náhorní 
planiny Krušných hor a postupně chátrala. V roce 1593 byl 
proto na místě původního chatrného dřevěného kostelíku 
vystavěn pozdně renesanční kamenný kostel sv. Anny. 
V letech 1605-1607 byla následně ke kostelu přistavěna nová 
zvonová věž.
Po bitvě na Bílé hoře zde byla v rámci rekatolizace zavedena 
katolická duchovní správa a kostel sv. Anny byl přifařen 
ke kostelu sv. Jáchyma v Jáchymově. Teprve v roce 1737 byla 
při zdejším kostele založena samostatná farnost, ke které 
tehdy patřily vsi a osady Boží Dar, Český Mlýn, Háje, Kalter 
Winter, Klínovec, Komáří Vrch, Myslivny, Neklid, Rozhraní, 
Ryžovna, Špičák a Zlatý Kopec. Někdy po polovině 
18.  století však kostel vyhořel a jeho pozůstatky byly následně 
zbořeny. Do roku 1771 byl poté na jeho místě vystavěn nový 
pozdně barokní farní kostel sv. Anny podle návrhu pražského 
architekta Filipa Hegera. 
Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 
2. světové války byla zdejší farnost zrušena a duchovní správa 
vykonávána z Jáchymova. Budova bývalé fary byla poté 
přeměněna na rekreační středisko Výstavby dolů uranového 
průmyslu. Zdejší kostel přestal být udržován a postupně 
chátral. Koncem 60. let 20. století byl nakonec zdevastovaný 
kostel z důvodu havarijního stavu a propadající se střechy 
veřejnosti uzavřen. Dokonce se tehdy uvažovalo o demolici 
objektu, obdobně jako tomu bylo v případě kostelů v Ryžovně 
a Loučné. Díky odporu místních obyvatel naštěstí z demolice 
sešlo. 
V roce 1990 byla díky finanční pomoci německých rodáků 
provedena celková rekonstrukce zchátralého objektu 
a  obnovený kostel byl následně znovu vysvěcen. Z důvodu 
nedostatku prostředků na údržbu však svatostánek opět 
postupně chátral. Roku 2013 byl po letech jednání kostel 
převeden do vlastnictví města Boží Dar, které přistoupilo 
k postupné rekonstrukci zchátralého objektu. V roce 2016 
byla za účelem rekonstrukce a oprav kostela vypsána veřejná 
sbírka. 

Jednotné pozdně barokní vnitřní zařízení ze 70. let 18. 
století tvoří vyřezávaný portálový hlavní oltář s novodobým 
obrazem sv. Rodiny na plátně. Po stranách jsou postaveny 
hodnotné pozdně barokní vyřezávané sochy sv. Václava, 
sv. Floriána, sv.  Barbory a sv. Markéty. V nástavci oltáře 
je umístěna plastická skupina Nejsvětější Trojice. Při 
zkosených koutech lodi po stranách triumfálního oblouku 
jsou postaveny vyřezávané pozdně barokní postranní oltáře 
sv. Cecílie a  sv.  Jana Nepomuckého. Na pravém pilíři 
triumfálního oblouku je umístěna vyřezávaná rokoková 
kazatelna. Na kruchtě jsou postaveny varhany z roku 1892 
od varhanářské firmy Rieger z Krnova. Nejcennější součástí 
vybavení interiéru je osmiboká cínová křtitelnice, dílo 
jáchymovského cínaře Leonharda Dürra z roku 1612.



Za
ch

rá
ně

né
 ko

ste
ly

 K
ru

šn
oh

oř
í /

 G
er

ett
ete

 K
irc

he
n 

im
 E

rz
ge

bi
rg

e

Kostel sv. Anny
/ Kirche St. Anna

Boží Dar / Gottesgab 

Geschichte des Objektes:
Der Holzbau hielt schlecht dem rauen Klima des Erzgebirge-
Plateaus stand und verfiel allmählich. Im Jahr 1593 wurde 
deswegen an der Stelle der ursprünglichen baufälligen 
Holzkirche die steinerne Spätrenaissance-Kirche St. Anna 
aufgebaut. In den Jahren 1605 bis 1607 wurde an die Kirche 
anschließend ein neuer Glockenturm angebaut.
Nach der Schlacht am Weißen Berg wurde im Rahmen der 
Rekatholisierung die katholische Seelsorge eingeführt und 
die Kirche St. Anna zur St. Joachimskirche Joachimsthal 
( Jachymov) eingepfarrt. Erst 1737 wurde bei der hiesigen 
Kirche eine selbstständige Pfarrei gegründet, zu welcher 
damals die Dörfer und Ortschaften Gottesgab (Bozi Dar), 
Böhmische Mühle (Cesky Mlyn), Zwittermühl (Haje), 
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Kind und Heiligen um den Anfang des 19. Jahrhunderts ab.
Eine einheitliche spätbarocke Innenausstattung aus den 70. 
Jahren des 18. Jh. bildet ein geschnitzter Haupt-Portalaltar mit 
einem neuzeitigen Leinwandgemälde der Heiligen Familie. 
Seitlich sind wertvolle spätbarocke geschnitzte Statuen des St. 
Wenzels, St. Florians, der St. Barbora und St. Margarete gestellt. 
Im Altaransatz befindet sich eine plastische Dreifaltigkeit-
Gruppe. Bei den abgeschrägten Ecken des Schiffes seitwärts 
vom Triumphbogen stehen seitlich geschnitzte spätbarocke 
Altare der St. Cecilie und des St. Johann Nepomuk. Auf 
dem rechten Pfeiler des Triumphbogens befindet sich eine 
geschnitzte Rokokokanzel. Im Dachspeicher steht eine 
Orgel aus 1892 von der Orgelbaufirma Rieger aus Jägerndorf 
(Krnov). Der am meisten wertvolle Interieur-Bestandteil ist 
der achtseitige Zinn-Taufbecken, ein Werk vom Zinngießer 
aus Joachimsthal ( Jachymov) Leonhard Dürr aus 1612.

Kalter Winter, Elbecken, Sonnenwirbelhäuser (Klinovec), 
Mückenberg (Komari Vrch), Försterhäuser (Myslivny), 
Unruh (Neklid), Halbmeil (Rozhrani), Seifen (Ryzovna), 
Spitzberg (Spicak), und Goldenhöhe (Zlaty Kopec), gehört 
haben. Irgendwann nach der Hälfte des 18. Jh. brannte 
aber die Kirche aus und ihre Überreste wurden eingerissen. 
1771 wurde hinterher auf ihrer Stelle eine neue spätbarocke 
Pfarrkirche St. Anna anhand des Entwurfes Architekten 
Filip Heger aus Prag aufgebaut. 
Nach der Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges wurde die hiesige Pfarrei 
aufgelöst und die Seelsorge von Joachimsthal ( Jachymov) 
aus ausgeübt. Das Gebäude der ehemaligen Pfarrei wurde 
ins Freizeitzentrum der Konzerngesellschaft Construction 
of Uranium Mines umgewandelt. Die hiesige Kirche wurde 
nicht mehr gepflegt und verfiel allmählich. Ende 60. Jahre 
des 20. Jh. wurde letztendlich die verwüstete Kirche aufgrund 
des Havarie-Zustandes und des verfallenden Daches für die 
Öffentlichkeit gesperrt. Es gab damals sogar Überlegungen 
über den Abriss des Objektes, wie es bei den Kirchen in Seifen 
(Ryzovna) und Wiesenthal (Loucna) der Fall war. Dank dem 
Widerstand der örtlichen Bewohner ist glücklicherweise aus 
dem Abbruch nichts geworden. 
Im Jahr 1990 fand dank der finanziellen Hilfe der deutschen 
Landeskinder eine ganzheitliche Rekonstruktion des 
verfallenen Objektes statt und die erneuerte Kirche wurde 
nachfolgend wieder eingeweiht. Aufgrund mangelhafter 
Mittel für die Pflege verfiel aber die Weihestätte allmählich 
wieder. Im Jahr 2013 wurde nach jahrelangen Verhandlungen 
die Kirche zum Eigentum der Stadt Gottesgab (Bozi Dar), 
die eine allmählichen Rekonstruktion des verfallenen 
Objektes einging. 2016 wurde zwecks Rekonstruktion 
und Reparaturen der Kirche eine öffentliche Sammlung 
ausgeschrieben. 


