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Jáchymov / Joachimsthal  

auf Holzpfeilern bedeckt, die eine Kassettendecke imitiert. 
An der nördlichen Giebelwand des Kirchenschiffs ist ein 
geräumiger, dreijochiger hölzerner Vorbau angebaut, der sich 
bis zur Hälfte der Seitenwände des Kirchenschiffs erstreckt. 
Das ursprüngliche Innere der Kirche bewahrt den Renaissance-
Hauptaltar in Form einer dreiteiligen, mit Tafelbildern 
bemalten Arche, die der Kirche vom Oberhauptmann von 
Joachimsthal, Heinrich von Könneritz, gestiftet wurde. In der 
Mitte des Altars befindet sich ein Gemälde der Verlobung der 
heiligen Katharina, an den Innenseiten der Flügel befinden 
sich Gemälde der Verkündigung und der Heimsuchung der 
Jungfrau Maria und an den Außenseiten der heilige Johannes 

der Evangelist und der heilige Jakobus der Ältere. Der Sockel 
trägt das Bild der Anbetung der Heiligen Drei Könige, und die 
Verlängerung trägt die Bilder des Todes und der Krönung der 
Jungfrau Maria. Die Gemälde sind das Spätwerk der Schule 
von Lucas Cranach. An der Südwestwand befindet sich eine 
Kalvarienberg-Skulptur des Dresdner Bildhauers Christoph 
Walter aus dem Jahr 1544, die aus einer Nischenkapelle 
in der Umfassungsmauer des Friedhofs übertragen wurde. 
Im Inneren der Kirche befinden sich Epitaphe und Grabsteine 
aus der Renaissance und dem Frühbarock von bedeutenden 
Joachimsthaler Bergleuten, Bergbeamten und Münzmeistern 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Im Glockenturm wurde eine 
Glocke aus dem Jahr 1520 aus der Werkstatt des Joachimsthaler 
Glockengießers Hans Wildt aufgehängt.

Geschichte des Objektes:
Die Fachwerkkirche Allerheiligen aus der Frührenaissance 
wurde in den Jahren 1516-1520 als Pfarrkirche am Rande 
des historischen Kerns der neu gegründeten Stadt Sankt 
Joachimsthal ( Jáchymov) errichtet. Berühmte evangelische 
Prediger der Reformation, wie Thomas Müntzer, Andreas 
Karlstadt und Johannes Mathesius, wirkten an der Kirche. 
Im Jahr 1530 wurde in der Nähe der Kirche ein städtisches 
Krankenhaus errichtet und ein neuer städtischer Friedhof 
angelegt. Nach dem Bau der neuen Dekanatskirche 
St.  Joachim in den Jahren 1534-1540 am oberen Ende des 
Platzes wurde die Allerheiligenkirche zu einem Krankenhaus 
und Friedhof. Im 16. Jahrhundert wurden in der Kirche 
viele bedeutende Joachimsthaler Bergleute, Bergbeamte und 
Münzmeister beigesetzt. Die Kirche selbst verfiel jedoch 
nach und nach, und der große Dachraum diente sogar als 
Getreidespeicher für das benachbarte Krankenhaus. Im Jahre 
1782 wurde die Kirche daher umfassend umgebaut. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfiel die Kirche trotz 
der notwendigsten Reparaturen immer mehr. Der größte 
Teil der Inneneinrichtung, darunter seltene Epitaphien 
aus der Renaissance, wurde entfernt. Die verlassene 
Friedhofskirche wurde zum bevorzugten Ziel verschiedener 
Vandalen und Diebe. Einige der ursprünglichen Balken des 
Renaissance-Dachstuhls wurden herausgeschnitten, was die 
Statik des gesamten Bauwerks gefährdete. In den Jahren 
1992-1993 führte die Stadt Joachimsthal eine vollständige 
Rekonstruktion der zerstörten Kirche durch. Am 14. August 
1993 fand im Beisein zahlreicher Einwohner und geladener 
Gäste eine feierliche Einweihung der Kirche anlässlich 
der offiziellen Veröffentlichung des Dekrets von František 
Kardinal Tomášek statt, mit dem Jáchymov als Ersatz für 
den zerstörten Wallfahrtsort Mariánská der Status eines 
Wallfahrtsortes verliehen wurde.



Joachimsthal ( Jáchymov) 
- Allerheiligenkirche

Die Friedhofskirche Allerheiligen vom Anfang 
des 16. Jahrhunderts ist heute das älteste Baudenkmal 
der Kurstadt und einer der ältesten 
Fachwerk-Sakralbauten im westlichen Erzgebirge. 

Popis objektu:
Jednolodní raně renesanční hrázděný kostel byl vystavěn 
na obdélném půdorysu s trojboce uzavřeným presbytářem. 
Objekt je krytý vysokou šindelovou střechou. Obvodové 
zdivo kostela doplněné opěráky je ve spodní části vyzděno 
z lomového kamene, horní část je hrázděná a z vnější strany 
přizděná lomovým kamenem. Hladce omítané stěny jsou 
prolomeny sdruženými okny dělenými dřevěným břevnem. 
V severovýchodní stěně je situován boční vchod, zakončený 
stlačeným hrotitým obloukem. Nečleněný vnitřní prostor 
kostela tvoří loď obdélného půdorysu o rozměrech 14,5 
x 13 metrů, ke které přímo přiléhá 5,5 metru hluboký, 
a oproti lodi o jeden stupeň vyvýšený presbytář. Vnitřní 
prostor kostela je plochostropý, krytý jednotným tabulovým 

Beschreibung des Objektes:
Die einschiffige Fachwerkkirche aus der Frührenaissance 
wurde auf einem rechteckigen Grundriss mit einem dreiseitig 
geschlossenen Presbyterium errichtet, das hohe Satteldach ist 
mit Schindeln bedeckt. Das Außenmauerwerk der Kirche mit 
ihren Strebepfeilern besteht im unteren Teil aus Bruchstein, 
der obere Teil ist aus Fachwerk und außen mit Bruchstein 
verkleidet. Die glatt verputzten Wände werden durch 
Verbundfenster unterbrochen, die durch einen Holzbalken 
getrennt sind. In der nordöstlichen Wand befindet sich ein 
Seiteneingang, der in einem gestauchten Spitzbogen endet. 
Der ungeteilte Innenraum der Kirche besteht aus einem 
Kirchenschiff mit rechteckigem Grundriss von 14,5 x 13 
Metern, an das sich ein 5,5 Meter tiefes Presbyterium anschließt, 
das eine Stufe höher als das Kirchenschiff liegt. Das Innere der 
Kirche hat eine Flachdecke und ist mit einer einteiligen Decke 

Jáchymov - kostel Všech svatých

Hřbitovní kostel Všech svatých z počátku 16. století 
je dnes nejstarší stavební památkou lázeňského města 
a zároveň jednou z nejstarších hrázděných sakrálních 
staveb v západní části Krušných hor. 

Historie objektu:
Raně renesanční hrázděný kostel Všech svatých byl vystavěn 
jako farní v letech 1516-1520 na okraji historického jádra 
nově založeného města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). 
Při kostele působili slavní protestanští kazatelé doby 
reformace Thomas Müntzer, Andreas Karlstadt či Johannes 
Mathesius. Roku 1530 byla v sousedství kostela vybudována 
budova městského špitálu a založen nový městský hřbitov. 
Po výstavbě nového děkanského kostela sv. Jáchyma v letech 
1534-1540 na horním konci náměstí se kostelík Všech 
svatých stal špitálním a hřbitovním. V průběhu 16. století byla 
poté v kostele pohřbena řada významných jáchymovských 
horníků, horních úředníků a mincmistrů. Samotný kostel 
však postupně chátral, velké prostory podkroví dokonce 
sloužily jako sýpka sousedního špitálu. Roku 1782 bylo proto 
přistoupeno k rozsáhlé rekonstrukci kostela. V průběhu 
2. poloviny 20. století se přes nejnutnější opravy dostal kostel 
do havarijního stavu. Většina zařízení interiéru kostela včetně 
vzácných renesančních epitafů byla odvezena. Opuštěný 
hřbitovní kostel se stal oblíbeným cílem nejrůznějších 
vandalů a zlodějů. Z renesančního krovu byla vyřezána část 
původních trámů, čímž byla nebezpečně narušena statika 
celé stavby. V letech 1992-1993 následně přistoupilo město 
Jáchymov k celkové rekonstrukci zdevastovaného kostela. 
Dne 14. srpna 1993 proběhlo za hojné účasti místních 
obyvatel a pozvaných hostů slavnostní posvěcení kostela při 
příležitosti oficiální publikace dekretu Františka kardinála 
Tomáška, propůjčujícímu Jáchymovu statut poutního místa 
náhradou za zničené poutní místo v Mariánské.

stropem na dřevěných pilířích, imitujícím strop kazetový. 
U štítové severní stěny lodi je vysazena prostorná dřevěná 
trojramenná kruchta, vybíhající do poloviny bočních stěn 
lodi. Z původního vnitřního zařízení kostela se zachoval 
renesanční hlavní oltář v podobě trojdílné deskové 
malované archy, který věnoval kostelu jáchymovský horní 
hejtman Jindřich z Könneritz. Ve středu oltáře je umístěn 
obraz Zasnoubení sv. Kateřiny, na vnitřních stranách 
křídel obrazy Zvěstování a Navštívení Panny Marie a na 
vnějších obrazy sv. Jana Evangelisty a sv. Jakuba staršího. 
Na podstavci je osazen obraz Klanění Tří králů a v nástavci 
obrazy Smrti a  Korunování Panny Marie. Obrazy jsou 
pozdní prací školy Lucase Cranacha. Při jihozápadní stěně 
je postaveno sousoší Kalvárie z dílny drážďanského sochaře 
Christopha Waltera z roku 1544, přenesené z výklenkové 
kapličky v  ohradní zdi hřbitova. V interiéru kostela jsou 
umístěny renesanční a raně barokní epitafy a kamenné 
náhrobníky významných jáchymovských horníků, horních 
úředníků a mincmistrů z 16. a 17. století. Ve zvoničce je 
zavěšen zvon z roku 1520 z dílny jáchymovského zvonaře 
Hanse Wildta.


