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DŘEVĚNÝ KOSTEL V LINDENAU – LIPNÉ 
 

V obci Lipná stojí prastarý dřevěný kostelík, který je z historického a uměleckého hlediska ojedinělý. Tento 

dřevěný kostel je jedinou stavbou tohoto druhu na celé severní Moravě. 
 

Ačkoliv je kostel v Lipné výtvarně nepříliš výrazný, jedná se o vzácnou historickou památku - poslední dřevěný 

kostel v oblasti Oderských vrchů. Přesný rok vzniku kostela není znám - zřejmě pochází ze 17. století  
 

Dřevěný kostel v Lipné je zasvěcen Sv. Janu Křtiteli, je celý obložen dřevem, prastarý a velmi zchátralý. Je 17 m 

dlouhý, v lodi je 9 m široký a uvnitř je 3,5 m vysoký, má jednu ozdobenou kazatelnu, pěkný oltář a 2 zvony.  
 

Historie obce Lipná, dříve též známá jako Lindava (z něm. Lindau), sahá do počátku 14. století. První písemná 

zmínka se váže k roku 1394. Dějiny obce byly odedávna úzce spjaty s nedalekým městečkem Potštát. Zřejmě již 

od samotného počátku byl ve vsi zřízen malý dřevěný svatostánek, kaplička, v pozdější době přestavěná na menší 

roubený kostelík. 
 

1408 se zmiňuje kostel v Lipné.  Panství v Potštátě tehdy bylo postoupeno Bočkem z Kunštátu Tasovi z 

Prusinovic. 
 

Ve farní kronice v Potštátě můžeme číst, že obce Lipná, Boškov a Rudoltovice v roce 1408 už měly dřevěný 

kostel a vlastnily vlastní kuracii - lokální kaplanství (tedy i s tzv. patronátním právem, t.j. že měla kostel a faru s 

farářem, kterého dosazovala vrchnost) 
 

V 16. stol. byl kostel spravován již z Potštátu a to luterským farářem, tito však po r. 1628 museli Potštát opustit a 

farnosti se vrátila katolická správa. Kostel již byl spravován z této farnosti a v Josefínské době se již stal kostelem 

filiálním, přifařeným farnosti Potštát. 
 

Malé varhany v lipenském kostele jsou označeny letopočtem 1699.  
 

1715 byl v dřevěném kostele pořízen nový hlavní oltář. 
 

V roce 1746 byla v kostele provedena generální oprava a byly zároveň posvěceny zvony a oltářní obraz sv. Jana 

Křtitele (jak je na přiložené fotografii - ten byl odcizen) 
 

Dnešní podobu získal kostel po důkladné obnově a přestavbě v roce 1746. Další úpravy se konaly v letech 1772 a 

1953. Hřbitov s kamennou ohradní zdí pocházejí z počátku 18. století.  
 

V roce 1927 byla položena současná kamenná dlažba. 
 

Hřbitov byl 1854 opatřen novou hřbitovní zdí.  
  

po r. 1908 nové varhany 
 

1996 odcizena socha sv. Barbory a sv. též Vavřince z hlavního oltáře,  
 

1998 odcizen oltářní obraz, dílo malíře Petra Hocheckera z Olomouce z r. 1746 
  

Gotická plastika sv. Anny byla odcizena v r. 1996 a po tomto roce byl kostel pravidelně vykrádán až do dnešního 

stavu, kdy z původního vybavení zůstaly jen nepoužitelné varhany, 1 zvon, kazatelna, snad i oltář a křížová cesta. 
 

Kostel je postaven celý ze dřeva s blokovou vazbou. Venkovní strany jsou obloženy dřevěným šindelem, tak jako 

střecha. Uprostřed střechy stojí kostelní věž se zvonem. Na severní straně je přistavěna sakristie. Kostel má jen 

jeden vchod a stěny jsou omítnuty a vybíleny. Podlaha je vydlážděna přírodními kameny. Barokní oltář byl 

ozdoben cennou olejomalbou Sv. Jana Křtitele. 
 

Interiér kostela je jednoduchý, prostý jakýchkoliv výraznějších prvků. Vnitřní stěny jsou omítnuty maltou a bíle 

vymalovány. Strop je zcela plochý, v lodi je vybílen a v presbyteriu prostě vymalován. Podlaha je vydlážděna 

rozměrnými deskami z černé břidlice. Malý, tvarově bohatý barokní oltář nese obraz patrona kostela. V okně nade 

dveřmi sakristie se dochovalo původní zasklení vypuklými tabulkami. 
 

Kostel je zařazen na seznam chráněných kulturních památek České republiky.   
 

Kůr je umístěn nad vchodem. Jen několikrát do roka byla sloužena mše potštátskými farními kněžími (ke cti sv. 

Jana Křtitele – k 24.6. a 1 mše sv. v době Vánočních svátků).  

 



„Vždy 14 dnů po hodové mši bylo v kostele něco 

ukradeno - cenný oltářní obraz, nyní je tam jiný, 

nekvalitní obraz Sv.J.Křtitele, sochy Panny Marie, 

Božské srdce Páně, Sv.Barbora, Sv. Cecilie, Sv. 

Vavřinec, horní díl oltáře, tzv. luneta.  Telefonická 

informace šla nejprve k PhDr. Ivanu Krškovi, archiváři, 

a ten běžel ihned do Lipné. Teprve autorka informovala 

policii v Hranicích. Ti se pro něj chtěli doma zastavit. 

Ale řekla jsem jim, že to nemusí, protože ho zastihnou 

stejně už na cestě nad Lipnou. Jeho starostlivost o vše, 

co měl ve svém zorném poli, byla příslovečná a měl ji 

snad od Pána Boha,“ vzpomíná paní Irena Kršková. 
 

V kostele byla dřevěná gotická plastika Sv. Anny, 

nevyčíslitelné ceny. Byla posléze ukryta na faře 

v Potštátě a pak  panem farářem  Františkem Adamcem 

na faře ve Stříteži nad Ludinou, odkud byla ukradena. 

Dosud se ji a jiné věci nepodařilo nalézt. 

 

Varhany jsou dlouhá léta v dezolátním stavu a výborné 

harmonium darovala kostelu moje kolegyně, hranická 

učitelka hudby a spisovatelka paní Exnerová – 

Jiřičková.  

 

Fotografie kostela a oltáře v Lipné jsou oskenovány 

z Heimatbuchu ze strany 439. Další podobnosti snad 

v publikaci PhDr. Ivan Krška „Duchovní správa 

v Potštátě“.   

 

 

Na této fotografii poskytnuté paní Olgou Svobodovou 

je ještě vidět původní vybavení oltáře. 

 

 

 



Doplněk Pavla Vaculy, technického administrátora 
 

Podle zápisu zde stála původně kaple již v roce 1408. Je postavena celá ze dřeva, ze štípaného šindele. Oltářem je 

obrácena k východu. Nachází se na pokraji vesnice směrem od Potštátu, u vedlejší silnice vedoucí do vesnice 

v Lipné. Kaple je konsekrována. 

 

„Poslední generální oprava kaple byla provedena v roce 1746 a částečně v roce 1928. Celkový stav kaple je velmi 

zchátralý. Aby se kaple nezřítila, je zajištěna silným trámovím. Kaple je před generální opravou a to jak vnitřní, 

tak i vnější. Stavební materiál je téměř všechen připraven. Státní pokladna sanuje opravu položkou 535 000,-Kčs. 

Stavební opravné práce jsou zadány Stavebnímu kombinátu v Lipníku nad Bečvou. Hřbitov okolo je cirkevní. 

Kamenná zeď potřebuje taktéž opravy.“ Tento zápis je zřejmě z roku 1950-51 zapsaný panem farářem.  

 

V roce 1952 – teprve v listopadu – po dlouhých a velmi obtížných jednáních bylo přikročeno k práci na záchranu 

kostela. Nákladem 150 000,-Kč, staré měny ze státní pokladny – za vskutku již nemožných klimatických 

podmínek (za sněhu a mrazů) byly vyměněny tři stěny kostela: Byly postaveny v rozích nosné pilíře, na ně strop 

usazen a jedna stěna po druhé vybourána, postaven nový zděný základ a srubově – ze dřeva – znovu budováno. 

 V roce 1953 – po měnové reformě – pokračováno – nákladem 50.000,-Kč nové měny ze státní pokladny. 

Obdobně znovu postaveno kněžiště - dán nový kazetový strop z modřínových leštěných desek (nad oltářem 

nedodělán správně!), provedena úprava vnitřku, jakož i vyspravena zídka kolem hřbitova. 

V roce 1954 byl kostel vymalován - vytónován dle směrnic Státního památkového ústavu- což bylo již proplaceno 

v roce 1953. Zbývá dokončit vnitřní úpravu, instalovat varhany a ostatní, což dokončí nový duchovní správce. 

 Varhany opraveny 1954 – listopad, nákladem 4.822,80 Kč – Továrnou varhany Krnov. 

 

Již mnoho let jezdím kolem krásného kostelíku z dřevěného šindele, kde jsou bohoslužby jen 2x za rok - na pouť 

sv. Jana Křtitele a o vánocích, (neboť zde farníci téměř nejsou) a je mi líto, že tento tak chátrá. Nejen kostel, ale 

ohradní zeď je v totálním rozkladu; 90% zdi z horní části spadlo, kameny jsou vysunuty a poházeny po hřbitově. 

Z iniciativy dcery místní farnice pí Hasalíkové; po domluvě na místě samém v červenci 2012, s NPÚ Olomouc – 

Mgr.Kalábem, MÚ Hranice odboru památek Mgr.Vystrčilem, a administrátorem exc.P.Mgr.Radomírem Šidlejou, 

po zajištění projektová dokumentace a veškerých povolení se rozhodlo o opravě zídky ve 2 ročních etapách. 

Veškeré náklady včetně instalace břidlicového zastřešení, které bylo sháněno z okolí, přišly na téměř 450.000Kč. 

 

V březnu roku 2013 byl vyhotoven projekt p.Ing. Antonínem Závadou z Valašského Meziříčí. 

 

4.12.2013, byla podaná žádost na MÚ Hranice o závazné stanovisko , které bylo odsouhlaseno a vydáno 

10.1.2014, dále byla podaná žádost – Ohlášení stavby, na Stavební úřad Potštát, kde byl dne 26.2.2014 vydán 

souhlas s provedení ohlášeného stavebního záměru . V listopadu byl vypracován  rozpočet  společně se mnou a 

firmou Stavitelství Střechy s.r.o. zastoupenou p. Milanem Hajlmanem na I.etapu , který činil 189 789,-Kč bez 

DPH. 

 

10.12. 2014 jsem požádal o zařazení do programu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností na MÚ Hranice, která na přidělila částku 100 000,-Kč. V únoru 2015 jsem požádal Arcibiskupství 

Olomoucké z programu Opravy církevního majetku, kde jsme dostali 40 000,-Kč. Dotační příspěvky dosáhly výše 

140 000,-Kč, takže jsme mohli začít s opravou I. Části ohradní zdi a to na jižní straně od vstupní branky u hlavní 

cesty až po hlavní vstupní bránu k hlavnímu vchodu do kostela. Odborné práce jsem se ujal já sám (Technický 

administrátor Pavel Vacula), pomocné práce - míchání a přesun  maltové směsi mě pomáhal p.Jan Melan 

z Hranic. Práce jsme zahájili 12. května 2015. A byly dokončeny 29.7.2015.  

 

Postupně byly rozebrány odpadlé kameny v místech byla rozebrána zídka až na základ a znovu postupně 

vyzdívány. Kolem ohradní zdi z obou stran byla postupně odkopávána  a srovnána zemina, která zde byla 

navozena za dobu 30 let,možná 40 i více let. 

 

V roce 2016, jsem stejným způsobem pokračoval na zídce na severní straně, která byla ještě v horším stavu. 

 

Po roční  přestávce , bylo v roce 2017- koncem roku přistoupeno k zastřešení zídky z břidlicových desek. Jelikož 

v celém kostele nebyla zavedena elektrika a doposud, 2 roky, jsme čerpali elektriku od souseda p. Prokeše, který 

už nám nechtěl více dávat, rozhodli jsme společně s Mgr.Radomírem Šidlejou o přívodu el. přípojky do kostel do 

sakristie. 



V listopadu 2017 byla podána žádost na ČEZ a v dubnu a květnu 2018 byly provedeny výkopy malým bagřikem, 

položení kabelového systému, osazení venkovního rozvaděče, vnitřního rozvaděče, zapojení. Elektroinstalační 

práce provedla firma Drexler z Jindřichova. Po mnoha urgencích na dodavatele Kristýn, byly el.hodiny konečně 

v červenci namontovány, abychom mohli pokračovat v osazování břidlicových desek. 
  

P. Mgr Ing. Radomír Šidleja zajistil břídlicové desky. Zastřešení severní strany bylo pak dokončeno v srpnu 2018. 
 

Mezitím od května probíhá výměna šindelové krytiny a sanktusníku – I.etapa od hlavní cesty (na fotu na odvráce-

né straně), která bude stát 911 112,- Kč. Byly sehnány dotace od KÚ Olomouc, Arcibiskupství Olomouc, Města 

Potštát, NPÚ Olomouc, celkově ve výši 850 000,-Kč. V průběhu prací bylo zjištěno, že celý sanktusník je 

v havarijním stavu a tak bylo dohodnuto a odsouhlaseno, že sanktusník bude zhotoven celý nový, jen několik 

prvků bude použito, ze starého. V r.2019 bude provedena výměna 2.části totálně zchátralé krytiny („řešeto“). 
 

Na pravidelných 

kontrolách stavebních 

prací a na jejich 

zajišťování se podíleli 

všichni, kteří jsou 

zachyceni na fotografii 

pořízené po čtvrtečním 

poledni dne 30.8. 2018, 

tedy den po tom, co 

církev slavila Umučení 

sv. Jana Křtitele a 

v pozadí vidíte též práce 

na věžičce, které se 

aktuálně dokončují. 
 

Na fotografii tedy jsou:  
 

P. Mgr. Ing. Radomír 

Šidleja, farář Drahotuše, 

administrátor excurrendo 

farnosti Potštát 

(v popředí, další zprava) 
 

Mgr. Jiří Kaláb, památkář 

za Národní památkový 

ústav Olomouc 
 

Pavel Vacula, technický 

administrátor děkanátu 

Hranice 
 

Milan Hajlman  

a Jiří Číhal za firmu 

Stavitelství Střechy 

Hranice, s.r.o. 
 

 

Bc. Barbora Kaštovská za 

MěÚ Hranice, odbor 

školství, kultury a 

tělovýchovy, za 

památkovou péči  
 

V Drahotuších v pondělí 

10. září 2018,  

v den mučedníka  

bl. Karla Spinoly. 

 

Tato zpráva bude vsazena do věže kostela sv. Jana Křtitele v Lipné v úterý 11.9. 2018 po 9. hodině ranní, v den, 

kdy si svět připomíná 17. výročí teroristického útoku na USA. Podle kalendáře má svátek Denisa, v církevním 

kalendáři je sv. Emil, jinak běžně úterý 23. týdne v mezidobí. 


