Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Havlíčkův Brod
Popis:
Dominantou kostela Nanebevzetí Panny Marie je mohutná gotická věž, která nabízí krásný pohled
na město a ukrývá jeden z nejstarších českých zvonů - zvon Vilém, ulitý ve 30. letech 14. století.
Původní raně gotická stavba z poslední čtvrtiny 13. století, jež je dílem Řádu německých rytířů,
prošla v průběhu staletí řadou stavebních úprav. Charakteristická barokní kopule byla nad kostelem
vztyčená v roce 1707.
Podrobný popis:
Přestavba je písemně doložena až kolem roku 1380. Za husitských válek byl kostel značně poničen,
později byl v redukované formě obnoven a v 16. století byla vestavěna renesanční kruchta a tribuna
s malbami z konce 16. století. Větších stavebních úprav doznal až v letech 1633–1637, kdy byl
přestavěn jako jednolodní, s kaplemi na severní straně. Nový, barokní sloh přinesli do města
augustiniáni a ti inspirovali i barokní přestavbu děkanského chrámu. V letech 1706–1709 byla
postavena kupole nad presbytářem, zřízena zákristie a kaple v závěru presbytáře. Tím chrám získal
zcela odlišnou dispozici. Stavbu zajišťoval místní stavitel Tomáš Schopper.
Vnitřní vybavení kostela je převážně barokní, hlavní raně barokní oltář ze 17. století je zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie. Působivý je barokní epitaf rodiny Stamicovy, ze které pochází známý
hudební skladatel. V době barokního mariánského kultu byl v kostele na oltáři sv. Ignáce umístěn
poutní obraz tzv. Černé madony, ochránkyně obyvatel města před hrůzami válek i před nemocemi.
Věž, vysoká 51 metrů skrývá jeden z nejstarších českých zvonů - zvon Vilém, ulitý ve 30. letech 14.
století patrně pro klášter vilémovský, zničený husity. Městu ho prodal Mikuláš Trčka z Lípy roku
1453. Další dva zvony jsou o něco mladší – sv. Barbora z roku 1400 a sv. Václav z roku 1542.
Region: Havlíčkobrodsko
Město: Havlíčkův Brod
URL:
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°36'27.611"N, 15°34'48.682"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.6076697,15.5801894&z=12
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