
Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 

Počátky kamenného kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Libčanech, který byl založen 
v jedinečné poloze na horní hraně příkré stráně 
coby dominanta širokého okolí, jsou kladeny 
do první čtvrtiny 13. století. Na základě současné 
úrovně poznání můžeme prvotní stav objektu 
rekonstruovat jako monumentální jednolodní 
orientovanou stavbu, jež snad byla součástí 
dvorce nobility. Její podélné stěny byly vybaveny 
nadstandardním kamenickým dekorem, jehož 
stopy se znovuobjevily po odstranění omítky 
v roce 1942 (Merhautová 1971, 155). Jižní průčelí 
bylo členěno dnes odsekanými nestejně širokými 
i vysokými slepými arkádami, do nichž byla 
vkomponována trojice vysoko umístěných 
špaletových oken i ústupkový vstupní portál. 

V jistém kontrastu k tomuto svébytnému řešení vystupuje severní stěna 
kostela s pěticí rovnoměrně rozvržených lisén, které však byly násilně 
ukončeny v pozici záklenků dvojice oken, aniž by dosáhly korunní římsy 
nebo byly navzájem spojeny archivoltami. Vysvětlením takto neúplně 
vyvedené kamenické výzdoby může být její osazení na podružné fasádě, 
kdy primárně ekonomické důvody vedly k nedokončení původního 
záměru v celém zamýšleném rozsahu. Nadstandardní výpravě archi-
tektonickým dekorem se těšila i někdejší románská apsida, která ale 
později ustoupila baroknímu presbyteriu. O parametrech apsidy svědčí 
zaoblený sokl odkrytý v roce 1991 (Svobodová 1995, 82) a primárně uložené 
koutové lizény s přiloženým oblounem na svém čele (přístupné v rozích 
severní sakristie i jižní oratoře), s nimiž korelují ve smíšeném zdivu 
barokního kněžiště zazděná spolia, vypovídající o nebývale kvalitní 
a honosné kamenické výzdobě někdejšího presbyteria. V naprostém 
antagonismu k zdobnosti a vznešenosti celého chrámu stojí jeho 
západní průčelí, jež je oproštěno od jakýchkoli artefaktů kamenického 
dekoru. Monotónnost původní podoby stěny narušoval jen nevelký 
portál, který spojoval exteriér s prostorem tribuny, malý křížek v podobě 
mělkého reliéfu v samém vrcholu románského štítu a sokl, který 
je společný pro všechny fasády i apsidu. Na základě tak kontrastního 
řešení v uměleckém pojednání stěn se nabízí hypotéza ohledně vztahu 
západního průčelí k další možné návazné konstrukci. Existenci mírně 
vyoseného objektu podporuje otisk střechy neznámé entity, který byl 
identi� kován v dnes již snesené omítce a kopíroval sklon románského 
štítu lodi. Je třeba připomenout fakt, že kostel nemá a patrně nikdy neměl 
zděnou věž, a tudíž je možné, že dřevěná či hrázděná zvonice mohla stát 
právě v této pozici. Vyloučit však nelze ani domněnku, že přímo na stěnu 
chrámu mohlo navazovat obytné stavení – dvorec velmože. 

Kostel prošel v průběhu osmi staletí své existence mnohými 
přestavbami. První sledovatelnou úpravu chrámu je možné připsat 
době gotiky, kdy byl proražen později zazděný jižní portál vedoucí 
do podkruchtí a západní osový vstup, datovaný do doby kolem 
roku 1500 (Poche 1978, 231). Zdali v období vzniku západního portálu 
mohla v dané pozici existovat k průčelí přisazená stavba, je 
diskutabilní. Nicméně někde v blízkosti kostela je nutné hledat 
konstrukci pro umístění objemného zvonu odlitého v roce 1563 
(Cechner 1904, 148), který mohl být do oddělené zvonice zřízené 
v sousedství kostela přesunut až v polovině 18. století, kdy měla 
být postavena. Další významná úprava je přisuzována období 
renesance, respektive období kolem roku 1608. Tímto letopočtem 
je vročen současný krov lodi. V této etapě předpokládáme 
i zaklenutí lodi včetně vložení interiérových přípor, a tudíž se 
jedná o nejzazší možný termín zazdění gotického jižního portálku 
a románských oken včetně jejich nahrazení novými otvory. Zdali 
jsou vysoké cihelné štíty soudobé s renesančním krovem, anebo 
pocházejí ze starší gotické fáze, nevíme. Krov presbyteria je 
rytým nápisem datován k roku 1722, přičemž předpokládáme, 
že mu v krátkém časovém odstupu předcházela vlastní výstavba 
kněžiště, které snad nahradilo románskou apsidu. Následně byla 
přistavěna severní sakristie, jižní oratoř a o něco později přibyly 
i dvě předsíně chránící jižní románský a západní gotický portál. 
Taktéž mohlo být v jižní části západního průčelí proraženo rozměrné 
okno osvětlující kruchtu s varhany, které by indikovalo, že případná 
přisazená západní věž musela být snesena před tímto stavebním 
zásahem a zvon či zvony přesunuty do nové pozice, patrně již 
v samostatně stojící zvonici. Archaický původ stavby byl barokními 
staviteli podporován formou rytého kvádrování, provedeného 
na plášti kněžiště. Rozsáhlou úpravou měl kostel projít na počátku 
20. století, kdy byla plánována realizace západní věže. Názory na to, 
zda skutečně postavena byla (Poche 1978, 231), či zůstalo pouze u záměru 
(Hylmarová 2007, 10–12) se různí. Nicméně přesně nad západním 
přístavkem stoupá vertikální pás poškození kvádrového zdiva, 
který může indikovat krátké trvání věžového nástavce. Následující 
obnova kostela v roce 1942 stavbu zbavila omítky, zatímco při poslední 
renovaci v první dekádě 21. století byl opraven a vyspárován románský 
plášť stavby a nově omítnuto kněžiště, čímž došlo k zakrytí všech spolií 
i původní barokní omítky s pozůstatky historizujícího kvádrování. 
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Schéma jižní a západní fasády s vyznačením určitých prvků: 1. lizény arkádového systému, 2. přístavek 
kryjící románský portál, 3. zazděná románská okna, 4. zazděný jižní gotický portál, 5. přístavek kryjící západní 
gotický portál, 6. jižní zazděný vstup v úrovni empory, 7. hypotetický vstup do podkroví, 8. otisk střechy 
neznámé přisazené konstrukce, 9. stopa schodiště, 10. zřejmě barokní okenní průraz, 11. poškození kvádrového 
zdiva, které mohlo být způsobeno požárem přisazené dřevěné konstrukce.

Půdorysy kostela v úrovni přízemí a empory; dole příčný a podélný řez stavbou s pohledem k jihu, respektive 
západu (s vyznačením stavebních fází).
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6) Celkový pohled na kostel od jihozápadu.

1)  Románský (hlavní) 
vstupní ústupkový 
portál.

7)  Pozůstatky románského dekoru 
někdejšího presbyteria ve formě 
masivních lizén s oblounem v čele, 
které jsou zazděné ve smíšeném zdivu 
východní stěny barokního kněžiště 
(stav v roce 2005).
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2)  Krychlová hlavice 
s dekorem nesoucí 
arkádu empory.

4)  Jižní stěna presbytáře 
se stopami barokního 
historismu ve formě 
rytého kvádrování 
(stav v roce 2005).

5)  Průhled renesančním krovem lodi 
směrem k východu.

3)  Vrchol románského 
západního štítu s křížem 
v podobě mělkého 
reliéfu a pozůstatky 
omítky, která nese otisk 
střechy neznámé 
přisazené konstrukce 
(stav v roce 2005).
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