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Drobné památky
    v Èeském Švýcarsku



V lesích Èeského Švýcarska a v obcích po jeho kraji èeká na 
Vaši pozornost øada drobných památek. Vznikaly z rozlièných 
dùvodù a jedna od druhé se od sebe liší i svým výtvarným 
ztvárnìním - prosté, nìkdy a� neobratné rytiny ve skalách 
støídají výpravná sochaøská i malíøská díla. Jejich hod-
notu však umìleckými mìøítky posuzovat nelze; spoèívá 
pøedevším v pøíbìhu, který je v nich utajen, v ozvláštnìní 
krajiny a v emocích, které v lidech doká�í vyvolat. Pokud 
drobné památky okouzlily i Vás, milí návštìvníci, snad uví-
táte naše kratièké seznámení s nìkterými z nich…

Úvod

Hranièní znaèky na Semmelsteinu u Èeské silnice

Reliéf luny, pravdìpodobnì ze 16. stol., Tetøeví stìny u Høenska

Úvod
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Nejpoèetnìjší skupinu tvoøí památky právního charakteru, 
mezi nimi pak pøedevším hranièníky. A� do 19. století ne- 
existovaly �ádné normy, které by pøesnì urèovaly jejich 
podobu; pøesto se na meznících obvykle vyskytuje symbol 
køí�e. Nejèastìji se v krajinì setkáte s mezníky stabilního ka-
tastru. V oblasti Èeského Švýcarska probíhalo kartografické 
zamìøování v 30. letech 19. století, proto mají hranièníky 
ustálený obsah sdìlení - tlapatý køí� s poøadovým èíslem 
a témìø v�dy rok mapování. Velikost písma a volba zpùsobu 
záznamu (samostatný mezník, èi rytina ve skále) ji� byla po-
nechána na vùli kameníka. Kromì mezníkù stabilního kata-
stru se v lesích èetnìji vyskytuje i skupina mezníkù, nazýva-
ných kdysi Lagernummer, s ustálenou podobou: ondøejský 
køí� a èíslo stanovištì; slou�ily pro orientaci lesníkù v po-
lesí. Mimo tyto poèetné skupiny zùstalo v krajinì roztrou-
šeno mnoho jiných hranièníkù, jejich� pùvod se hledá velmi 
obtí�nì. Od vymezení hranic soukromých pozemkù èi dlou-

Památky právního
charakteru

Mezník stabilního katastru,
1831, Jetøichovice

Erb rodu Vartemberkù
ze 16. stol., Zadní
Jetøichovice

Památky právního charakteru
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Památky právního charakteru

Riedlùv køí� mezi Rù�ovou a Srbskou Kamenicí
Ke køí�i se vá�e povìst o dvou vranách, které usvìdèily vrahy
obchodníka Riedela z Markvartic, zabitého a oloupeného pøi zpáteèní
cestì domù ze Saska. Dva bratøi tehdy pøepadli obchodníka v lese za Rù�ovou.
Kdy� Riedel umíral, vykøikl na letící ptáky: „Vy vrány, buïte mými svìdky!“
Po vra�dì se viníci zúèastnili svatby v rodinì obìti a kdy� jim nad hlavami
prolétly dvì vrány, proøekli se: „Hle, Riedelovi svìdci.“
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hodobì pronajatých ploch tzv. räumichtù od vrchnosti a� 
napøíklad k oznaèení úseku bøehù s právem rybolovu. K nej-
starším a nejvýpravnìjším památkám tohoto druhu patøí 
zemský hranièník u Zadních Jetøichovic - vysekaný reliéf 
erbu Vartenberkù ze 16. století.
K právním památkám nále�í i objekty spojené s trestním 
soudnictvím, tzv. smírèí køí�e. Drobné kamenné monolitic-
ké køí�e mají svùj název odvozený od støedovìkého zpùsobu 
øešení vá�ných trestních provinìní. Došlo-li k usmrcení 
èlovìka, existovala a� do 16. století mo�nost dohodnout 
se s �alobcem a odèinit vinu mimosoudní cestou, splnìním 
øady podmínek: zaplacením odškodného, vykonáním kající 
poutì, vìnováním vosku do kostela, odslou�ením stanove-
ného poètu zádušních mší a kromì toho nìkdy i vybudová-
ním kamenného køí�e na místì skonu. Kamenné køí�e, které 
lze dnes v Èeském Švýcarsku ještì spatøit, jsou však ji� mlad-
šího data - Riedlùv køí� mezi Srbskou Kamenicí a Rù�ovou, 
Dietzeho køí� na Novém Svìtì u Rù�ové, Engelùv køí� v Brt-
níkách i Stübelùv pod osadou Studený patøí ji� do kategorie 
pietních památek.

Mezník zv. Lagernummer

Stübelhannesùv køí�
u Studeného

Památky právního charakteru
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Pietní památky

Klingebeckùv køí� u Hel

Sloup sv. Antonína
u osady Kopec



Pietní památky
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Z pohledu dùvodù, pro které památky v krajinì vznikaly, 
patøí pietní k tìm s nejemotivnìjším nábojem. Náhlá smrt 
èlovìka, která vyburcovala v pozùstalých potøebu zakot-
vit vzpomínku na neštìstí, nechala vzniknout napø. Stor-
movu pomníèku v rokli Königsteichgrund u Jetøichovic. 
Roku 1855 zde zahynul sedmiletý chlapec, který zabloudil 
v lese pøi hledání borùvek. Sloup sv. Antonína u osady Ko-
pec zas upomíná na smrt mlynáøe Johanna Zimmera, který 
se roku 1707 zranil pøi lámání kamene na �ernov v blízkém 
lomu. Velká bolest mù�e být utajena i v zcela nenápadných 
pomníècích. V Malinovém dole u Høenska zùstala po dob-
rovolném odchodu mileneckého páru ze svìta pøi váleèné 
mobilizaci pouze neobratná rytina køí�e a iniciály. Jen 
nìkteré pietní pomníèky byly postaveny jako díkùvzdání (ex 
voto) za š�astné pøekonání nebezpeèí… Renetùv køí� pod 
Vysokou Lípou, jako podìkování za záchranu malého Kar-
la, zachránìného po pádu ze skály do øeky pøed utonutím, 
døevìný Klingebeckùv køí� u Hel - dík za zázraèné uzdravení 
prostøelené nohy panského myslivce.

Pietní památky

Renetùv køí� u Vysoké Lípy

Stormùv pomníèek z r. 1855
u Jetøichovic
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Rysí kámen ve Velkém kozím dole

Trpaslièí skála u Rynartic
Skalní reliéfy z 3. ètvrtiny 19. století
zobrazující povìst o pomoci skøítkù staré
chudaèce Ritschelové, zaklínìné
po pádu do skalní trhliny.

Oslavné památky
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Ka�dý pomníèek je vlastnì zvláštním pamìtním zápisem 
do kroniky krajiny; ty oslavné mnohdy zachycují dùle�ité 
informace, které se leckdy nepodaøí získat  ani z archiv-
ních zpráv - napø. jména a data budování cest èi objektù. 
Doèteme se na nich i o mimoøádných loveckých úspìších, 
jako napø. na Vlèí desce u Zadních Doubic, vzpomínce 
na odstøel dvou vlkù lesníkem Johannem Grohmannem 
roku 1640. Nejkrásnìjší lovecký pomníèek stojí na saských 
hranicích ve Velkém kozím dole; myslivec Johann Gottfried 
Puttrich tu nastra�enou pastí skolil roku 1743 rysa. Nìkteré 
z oslavných pomníèkù jsou ji� pouze citovým vyznáním 
zøizovatelù - napø. básnì o kráse místní krajiny a o kouz-
lu lovu na tetøeva, které roku 1863 vysekal v Dianinì rok-
li u Hlubokého dolu revírník ze Zadních Jetøichovic Albin 
Wächter. Snaha zhmotnit místní tradovanou povìst o po-
moci trpaslíkù chudé �enì v nouzi zas podnítila Eduarda 
a Ernsta Vaterovi k vytvoøení pøírodní scény pøíbìhu - dnes 
známé jako Trpaslièí skála u Rynartic.

Vlèí deska, katastr zaniklé
obce Zadní Doubice

Dianina rokle u Mezní Louky,
Jedna z desek, vysekaných
ve skále s vepsanými verši
revírníka Albina Wächtera,
které popisují krásu pøírody
a svítání v lese a konèí
zastøelením tetøeva.

Oslavné památky

Oslavné památky
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Nejrozmanitìjší a nejpùsobivìjší skupinu tvoøí drobné sak-
rální památky - køí�e, bo�í muka, obrázky ve skalách, kaple 
a sochy. A� na výjimky pocházejí pøevá�nì z 18. a 19. stole-
tí. Èást slou�ila jako pøíle�itostná zastavení k pobo�nostem 
pøi procesích, cestì do vzdáleného kostela nebo k poutnímu 
místu, jako zbo�né stanovištì pro modlitby o postním èase èi 
jako svébytný liturgický prostor, napø. o dnech díkùvzdání. 
Tøeba kaple sv. Prokopa u Rynartic byla vybudována obcí 
na Kostelní stezce roku 1886 a do konce 2. svìtové války 
k ní rok co rok míøilo o svátku sv. Prokopa procesí vzdát 
díky za pøeèkání silné bouøe v noci z 3. na 4. èervence roku 
1799. Jiné sakrální památky nezastávaly jinou funkci ne�li 
památky pietní - napøíklad bo�í muka Johanky Michelové, 
dcerky jetøichovického kováøe z roku 1819, která vyrostla 
na místì, kde dívku za bouøky zabil blesk. Zcela zvláštní 
fenomén pøedstavují památky vysekané ve skále; v Èeském 
Švýcarsku byl zdejší lehce opracovatelný pískovec k tomuto 
úèelu bohatì vyu�íván. Krajina se tak bìhem èasu promìnila 
ve svéráznou pøírodní galerii, v ní� bylo mo�né nalézt jak 

Sakrální památky

Muka Johanky Michelové

Kaple sv. Prokopa
v Rynarticích

Sakrální památky
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obrázky ve skále (napø. obraz Ecce homo na cestì z Rynartic 
do Pavlinina údolí) tak i výklenkové kaple (za mnohé napø. 
Knyovu kapli Posledního soudu u Jetøichovic èi Weidlicho-
vu kapli Nejsvìtìjší Trojice a kapli Zmrtvýchvstání Krista 
Na Potokách u Rynartic). Nejprostornìjší z nich byla kaple 
sv. Ignáce z 1. tøetiny 19. století ve Všemilech, která vznik-
la vysekáním místnosti uvnitø skalního bloku; kromì oltáøe 
v ní bylo dostatek prostoru pro nìkolik øad lavic.

Knyova kaple Posledního soudu u Jetøichovic

Výklenková kaple Kalvárie
v Jetøichovicích

Sakrální památky



Ochrana a obnova

Obraz Nejsvìtìjší Trojice
na Tøípackovém buku u Doubice
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Ochrana a obnova
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Památky v krajinì - i ty, které jsou vysekané ve skalách - jsou 
zranitelné a bez pomoci èlovìka nevydr�í vìènost. V minu-
losti se o nì peèovalo rùznì. Nejlépe bylo postaráno o mez-
níky; pøi ka�dé revizi hranice kontrolovali majitelé jejich 
stav a poškozené buï opravili nebo nahradili novými. Hùøe 
bylo s ostatními památkami, starost o nì byla od poèátku 
ponechána na dobrovolnosti soukromých osob. Jedinou 
výjimkou byla údr�ba drobných sakrálních objektù. Roku 
1835 vydala biskupská konsistoø naøízení, podle kterého 
museli všichni faráøi zpracovat soupisy všech køí�ù, soch 
a kaplí a pokusit se zajistit patronát nad jejich dobrým 
stavebním stavem. Usedlost èlovìka, který se dobrovolnì 
uvázal k péèi o sakrální zastavení, byla obestavìna vìcným 
bøemenem na vìèné èasy a ochrana zastavení pøecházela 
s prodejem domu na kupce. Všechny novì vzniklé památky 
musely od stejné doby ji� mít svého majitele, který hradil 

Ochrana a obnova
drobných památek

Køí� na Køí�ovém vrchu
u Rynartic

Výklenková kaple Korunování
Panny Marie, zv. Triefbartel
u Èeské silnice mezi
Vysokou Lípou a Zadními
Jetøichovicemi



Ochrana a obnova
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všechny obnovy. Ani tato naøízení nedokázala ochránit 
všechny památky, a tak hodnì zále�elo na diplomatickém 
umìní konkrétního faráøe. Pøesto øada objektù získala své 
patrony a jejich rodiny se o køí�e a sochy staraly a� do roku 
1945. Po konci 2. svìtové války a odsunu obyvatelstva se 
péèe vrátila zpìt do starých kolejí, spoléhající jen na soucit 
a ochotu dobrovolníkù.
Trvalo témìø pìl století, ne� se uzdravil vztah novousedlíkù 
ke svému domovu a okolí, a tím byl probuzen i zájem o his-
torii a osudy zachovaných pomníèkù. V posledních letech se 
stále èastìji odhodlávají jak jednotlivci, tak i spolky a státní 
instituce k záchranì drobných památek. Pozadu nezùstává 
ani Správa Národního parku Èeské Švýcarsko; za krátkou 
dobu své existence dala vzniknout nìkolika ji� znièeným 
památkám - døevìnému køí�i na Tokání, køí�i s plechovou 
malovanou siluetou Krista na Zámeckém vrchu u Vysoké 
Lípy i obrazùm sv. Eustacha u stejnojmenné lovecké chaty 
na Jedlinì, sv. Huberta pod Vosím vrchem, Nejsvìtìjší Troji-
ce na Tøípackovém buku u Doubic, Korunování Panny Marie 

Reliéf Korunování Panny Marie
z r. 1701 v Srbské Kamenici.
Zastavení nechal vysekat
mlynáø Jacob Günter, pozdìjší
majitel Starého mlýna
v Jetøichovicích.

Instalace obrazu sv. Eustacha
u lovecké chaty na Jedlinì
Na Tokání



Ochrana a obnova
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ve výklenkové kapli u Èeské silnice, sv. Jana Nepomuckého 
na Kamenné cestì u Rynartic a v souèasné chvíli vznikají 
obrazy do skalní, tzv. Knyovy kaple u Jetøichovic a kaple 
Zmrtvýchvstání Krista Na Potokách. Kromì resuscitace za-
niklých památek nechala Správa NP i zrestaurovat nìkterá 
stará torza - výpravná bo�í muka Rosiny Pohlové Na Poto-
kách èi sloupková bo�í muka u Dolského mùstku.
Péèe o krajinu a její minulost je investicí do budoucnos-
ti - do vytváøení kvalitního vztahu lidí ke svému domovu. 
Ani zákon o památkové péèi èi o ochranì pøírody neochrání 
krajinu lépe ne�li lidé, kteøí ji mají rádi, chtìjí v ní �ít a cí-
tit se spokojeni. Drobné památky jsou šperkem, zlidštìním 
i korunou pùvabné pískovcové krajiny Èeského Švýcarska. 
Všem tìm, kdo se sna�í uchovat tento nedocenitelný poklad 
pøíštím generacím, èest a dík.

Kaple Vzkøíšení Na Potokách,
osazování nového obrazu

Portrét knì�ny Marie Kinské
na Mariinì vyhlídce
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N E P R O D E J N É

Novou interaktivní expozici naleznete v informaèním støedisku 
Správy NP Èeské Švýcarsko „Saula“ (Dolní Chøibská).
Otevírací doba: duben - øíjen

VSTUP ZDARMA

Navštivte stálou expozici Drobné památky
v krajinì Èeského Švýcarska


