
KOSTEL SV. JANA
KŘTITELE

Celodřevěný kostel ve Slavoňově byl vystavěn v roce 1553. 
Areál kostela dotváří kromě hřbitova dále hranolová
zvonice z roku 1555 a roubená márnice
čtvercového půdorysu z 18. století.

Nejprve patřil kostel utrakvistům, což dokazuje kalich na příčném trámu mezi 
kostelní lodí a presbytářem. Na tomto trámu je zachyceno dvanáct apoštolů. 
Malby na pažení chóru znázorňují mimo jiné i horníky a svatou Barboru (pa-
tronku horníků), manžele Štubenberkovy a obraz šlechtice, předávajícího hor-
nické právo. To vše dokládá, že se zde těžila železná ruda. V roce 1705 byl kos-
tel pestrobarevně vymalován, ale barvy byly později zabíleny a dokonce pře-
malovány olejovou barvou. Nejstarší malby jsou na svislých prknech, které byly 
namalovány ještě před stavbou. Kazetový strop vymalovali Eliáš a Jindřich Do-
minik Köhlerovi také v roce 1705. Původní malby byly zrestaurovány v letech 
1970–73 profesorem Františkem Mervartem za Dvora Králové. V kostele jsou 
cenné památky, jako dřevěná křtitelnice ve stylu lidového baroka ze 17. století, 
kazatelna a varhany, které byly také instalovány v uvedeném století.

Původně byl kostel zasvěcen svatému Martinovi. V roce 1683 měl kostel za pa-
trona svatého Jana Křtitele, o čemž svědčí nápis na hlavním oltáři.
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Do interiéru kostela lze nahlédnout přes uzamčenou mříž, návštěvu je také mož-
né domluvit na tamní faře (tel. 491 471 435) Více informací: www.slavonov.cz



CO UVIDÍM PO CESTĚ PĚŠKY A NA KOLE
MTZ  bývalé lázně Rezek s kaplí sv. Barbory
 ŽTZ  za Sepským mostem uvidíme zříceninu hradu Výrova a Juránko-
vu vyhlídku (můžete vystoupat nahoru a vrátit se zpět na ŽTZ), dále obůrky 
v Klopotovském údolí, Lesníkovu studánku a Mertovu díru.

MOŽNOSTI OBČERSTVENÍ PO CESTĚ
Slavoňov – restaurace U Bětky, tel. 491 472 491, 737 865 852

MTZ = modrá
turistická značka

ŽTZ = žlutá
turistická značka

První zmínka o původně farním kostele pochází z roku 1384. Zřejmě záro-
veň s ním byla vystavěna zvonice, která je nyní opatřena třemi zvony. Nej-
větší je Jan Křtitel, který váží 1200 kg a byl odlit v roce 1773. Střední, 
zvaný Jan Nepomucký, ulitý v roce 1561, váží 600 kg. Nejmenší Václav 
pochází z roku 1950. Stávající dřevěný kostel pochází z roku 1553 a o jeho 
stavbu se zasloužili bohatí sedláci Koltačkové z nedalekého Blažkova. 
Kostel byl zbudován z jedlových a dubových klád jako srubová stavba.

JAK SE DO SLAVOŇOVA DOSTANU PĚŠKY?
Pěšky po MTZ  přes Rezecký most, bývalé lázně Rezek a Blažkov – 4,5 km /
1,28 hod., nebo po ŽTZ  přes Klopotovské údolí – 4,7 km / 1,30 hod.

JAK SE DO SLAVOŇOVA DOSTANU NA KOLE?
Možné použít obě turistické varianty výše – MTZ vede z větší části po asfaltu, 
ale je zde výrazné převýšení (Hradčany → Rezek), ŽTZ vede Klopotovským 
údolím lesní cestou s pozvolným stoupáním.

JAK SE DO ROKOLE DOSTANU AUTEM?
Z Husova náměstí k Sepskému mostu a za ním doleva po silnici č. 285 přes 
Slavoňov.

 Do Slavoňova se dostanete také autobusem. Jízdní řády na: www.idos.cz


