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Předmluva
Kniha sakrálních staveb, památek a drobných staveb na území Místní akční skupiny Hlinecko byla připravována původně jako pracovní katalog památek. Záměrem bylo získat základní údaje o památkách, popsat
jejich stav a umístění v území a přesněji určit toto místo prostřednictvím GPS souřadnic a slovního popisu.
Součástí katalogového listu je i fotodokumentace skutečného stavu v celkovém pohledu i v detailech a prostor
pro případnou poznámku nebo zajímavost. Každý list obsahuje informace, které mohou posloužit například
pro rekonstrukci objektu z různých dotačních titulů.
Při tvorbě knihy (kniha se tvořila od března 2014) jsme však postupně přicházeli na nové a nové zajímavosti
a příběhy nebo osudy památek, či spíše osob, které jejich stavbu iniciovaly. Obyčejný katalogový list, který
byl původně určený pro zástupce obcí jako „občanský průkaz“ památky, tak obohatil suchá fakta o mnoho
zajímavostí.
Protože Místní akční skupina Hlinecko pracuje pro svůj region a jeho obyvatele, rozhodli jsme se, jako její
zástupci, podklady dopracovat do formy knihy, která by informovala nejen o faktech, ale i o historických
zajímavostech a osudech nebo důvodech existence jednotlivých objektů a památek. Nekladli jsme si za cíl vytvořit knihu odbornou, jejím smyslem je přiblížit určitou část historie území, životního stylu a hodnot našich
předků současníkům.
Knihu předáme do všech škol na území MAS Hlinecko a učitelé ji budou moci využít jako doplňkový materiál při výuce regionální vlastivědy, objevíte ji také ve všech obecních knihovnách na našem území. Chceme
umožnit nahlédnout dospělým i dětem do historie těchto objektů nebo osvětlit důvody jejich existence.
Kniha byla z velké míry tvořena dobrovolníky, patrioty a historiky regionu ve spolupráci se zástupci obcí
a církví, ale hlavně občany - pamětníky. Věříme, že jsme vykonali kus dobré a užitečné práce a zmapovali
jsme část historie regionu pro několik budoucích generací.
Kniha bude k dispozici v elektronické formě ve formátu PDF jako listovací brožura na webu Místní akční
skupiny Hlinecko, a to: www.mashlinecko.cz
Jednotlivé katalogové listy budou k dispozici v elektronické formě všem obcím z regionu MAS Hlinecko.
Velké poděkování pak patří zvláště:
manželům Ivě a Václavu Hospodářovým, kteří odvedli velký kus práce při mapování památek a objektů
v terénu, Janu Bendovi, bývalému kronikáři města Hlinska, který obohatil knihu o mnoho historických fotografií a doplnil ji o fakta a zapomenuté příběhy a všem ostatním odborníkům, ale i občanům, zástupcům
obcí i církví, kteří přispěli jakoukoli drobnou informací, jež umožnila doplnit obsah této knihy historickými
fakty, příběhy a zajímavostmi.
Za Místní akční skupinu Hlinecko Olga Ondráčková, manažerka MAS
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Vážení čtenáři,

srdečně děkuji autorům této publikace za úctu a lásku k církevním stavbám a památkám na Hlinecku. Při

své práci, která byla původně především technická a administrativní, si všimli toho, že je památky,
o nichž sbírají údaje, oslovují i jinak - tím, k čemu svou krásou odkazují. Jsou oslavou dlouhodobé
přítomnosti Církve v tomto regionu, lidové zbožnosti, projevem úcty k lidem a dějinám, tradici
a rodnému kraji. Vám všem, kteří knížku otevíráte, přeji, aby Vás sakrální stavby a památky na
Hlinecku vždy oslovovaly podobným způsobem.

K tomu Vám žehnám
od královéhradecké katedrály Svatého Ducha.
+ Jan Vokál

biskup královéhradecký
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VÝZNAM SYMBOLŮ KŘÍŽŮ V HISTORII
Kříž, který má mimořádný symbolický význam, byl
již v době předkřesťanské velmi rozšířeným a obsahově bohatým symbolem. Dvě ramena kříže, ukazující opačnými směry, vedla k závěru, že kříž je
obrazem spojení protikladných oblastí: nebe a země,
prostoru a času. Například se jím také vyjadřovaly
čtyři světové strany, křižovatky cest, je topografickou značkou a podobně.
V římském světě byl kříž popravčí nástroj. Podle židovských zvyklostí měl být Ježíš po odsouzení ukamenován. Byl však vydán římské justici a popraven
způsobem, kterým se v římské říši popravovali otroci
– ukřižováním. Ježíšovo ukřižování působilo na jeho
učedníky, byli otřeseni a pobouřeni.
Základním symbolem a poznávacím znamením křesťanů je kříž přibližně od 4. století. Od této doby je předmětem úcty a náboženského uctívání. Jednoduché
dřevěné kříže se začaly stavět na návsích obcí, na odpočívadlech u cest, u kaplí, před kostely, na hřbitovech, na místech nějakého neštěstí, nebo naopak jako
poděkování za návrat mužů z války, narození dítěte
či další události. Byly to původně jednoduché dřevěné kříže, na nich plechový malovaný korpus, nad
ním tabulka INRI, pod korpusem bývala zavěšena lucerna. Velmi často byly vedle křížů vysázeny stromy.

Rozpadávající se dřevo kříže bylo později nahrazeno křížem železným na kamenném soklu. V první
polovině 19. stol. se začaly objevovat kříže litinové,
pozoruhodně zdobené, na podstavci a dříku s citáty
z bible.
Litinové kříže, které najdeme v naší oblasti, byly vyráběny v železné huti v Kadově do roku 1874, v huti
ve Starém Ransku v letech 1810–1886 a v Hedvičině
Huti u Třemošnice v období 1816–1890.
Od 15. století se začaly objevovat smírčí kříže. Byly
pořizovány viníkem, například vrahem, jako součást trestu na místě tragédie. Měly sloužit k odpuštění viny. Smírčí kříže jsou většinou kamenné, hrubě
tesané, někdy o nestejně dlouhých ramenech. Na některých je vytesaný vražedný nástroj, nůž, meč, sekyra. Vzácně se objevuje letopočet. V naší oblasti
se vyskytují výjimečně.
Kříže mají velmi rozmanitou podobu, jejich klasifikace není dostatečně sjednocena. Můžeme na ně
pohlížet také jako na výjimečné výtvarné a řemeslné
dílo. V oblasti našeho zájmu se vyskytuje jedenáct
typů křížů.
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KŘÍŽŮ

Latinský kříž
Základní podoba kříže. Vodorovné břevno je posunuto od středu k hornímu okraji svislého břevna.
Vzniká prodloužením svislého břevna. Je nejvýznamnějším církevním symbolem.

Jetelový kříž
Ozdobný kříž, jehož každé rameno tvoří jetelový
trojlístek. Jde o znamení sv. Trojice.

Kulový kříž
Břevna jsou zakončena tvarem kruhu nebo kuličky.

Kalvarijní kříž
Svislé břevno zpravidla stojí na třech stupních, které
mají symbolizovat vrch Golgotu, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus.

Jeruzalémský kříž
Je ve znaku města Jeruzaléma. Jde o kříž evangelistů
– velký kříž je symbolem Ježíše Krista a čtyři malé
kříže jsou symbolem čtyř evangelistů, apoštolů Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Tento kříž mohl používat ve svém erbu šlechtic, který vykonal pouť ke Svatému hrobu v Jeruzalémě.

Liliový kříž
Ramena jsou zakončena stylizovanou lilií.
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Tlapatý kříž
Ramena jsou prohnuta dovnitř, do středu se zužují.
Mohou být i rovná zužující se ke středu. Zakončení
ramen je rovné.

Větvový kříž
Má dvě odlišné podoby:
a) Přírodní podobu vidlicovitě vstřícně se dělící větve.
b) Na koncích se břevna kříže šikmo rozšiřují, jsou
zakončena dvěma ostrými hroty, z jejichž úžlabí vystupují úzká obdélníková zakončení.

Hrotový kříž
Na svislém i vodorovném břevnu, poblíž jejich konců, vystupují ostré hroty.

Pisánský kříž
Břevna jsou zakončena vystupujícími ostrými prohnutými hroty.

Kříž křížkový
Vodorovné i svislé břevno je překříženo (přeloženo)
zkrácenými břevny asi v jedné třetině od krajů. Když
je překrytí provedeno v polovině, mohou připomínat
čtyři kříže řecké, které mají břevna stejně dlouhá.

VÝZNAM NÁPISU INRI
Nápis INRI je zkratkou latinského Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum. Česky Ježíš Nazaretský, král židovský. Je často umístěn na křížích a jiných zobrazeních
ukřižovaného.
Podle Jana Evangelisty umístil Pilát Pontský, římský
správce Judské provincie, na Ježíšův kříž tabulku s těmito slovy ve třech jazycích, hebrejštině, latině a řečtině.
Můžeme se také setkat s variantou JNRJ vycházející
z pozdějšího latinského pravopisu s řeckými či hebrejskými znaky.
Později byl této zkratce přidán ještě jeden význam
- In nobis regnat Iesus - V nás kraluje Ježíš.
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POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ KŘÍŽŮ
Kůl kříže

Čtyři svazky paprsků svatozáře
Břevno kříže

Nápis INRI
může být umístěný přímo na kříži
nebo na nápisové pásce (stuze)
případně na nápisové tabulce
Tělo Krista – korpus
Nápisová kartuš lemovaná
vavřínovým věncem. Kartuš je
ozdobné plastické orámování
pevně spojené se svým
obsahem, bez rámu

Panna Marie
Svatý Jan Evangelista

Lomená římsa

Odstupňovaný podstavec

Základová deska
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Prolamované
zakončení kříže
Prolamovaný kříž

Veroničina rouška
– na ní zůstal
obraz Kristovy
ztrýzněné tváře
Mojžíšův had

Veroničina rouška
Řadí se k Arma Christi – Zbraním Kristovým nebo
také Nástrojům Kristova Umučení. Je to posvátný
předmět vztahující se ke Kristovu umučení a smrti
ukřižováním.
Podle legendy podala svatá Veronika Kristovi šátek,
kterým si otřel krví zbrocenou tvář na jeho cestě s křížem na popraviště. Kristův obraz se otiskl
do roušky.

Mojžíšův had
Symbolizuje myšlenku, že kovový had omotaný kolem hole je předobrazem Ježíše Krista na kříži, jež
uděluje spásu všem, kdo k němu vzhlížejí a s důvěrou se k němu utíkají.
Když byli Izraelci v poušti docházelo k mnoha
uštknutím hady, tehdy Mojžíš připevnil na žerď své
hole bronzového hada, který zářil ve slunci a nebylo
již dalších uštknutí a docházelo k uzdravení. Bronzový had byl uložen v chrámu a stal se předmětem
modloslužebného uctívání, až Chizkijášho dal hada
zničit jako symbol ďábla.
Části dekorativního podstavce
Akantové voluty – zprohýbané
rostlinné motivy inspirované
tvary listů středomořské rostliny
- akantu
Kanelovaná – žlábkovaná
římsa
Arkádový
vlys – oblouk
přecházející ve
svislý sloupek

Voluta je dekorační architektonický prvek ve tvaru
závitnice, spirály
Akant – paznehtník, plastický výzdobný prvek odvozený od listu paznehtníku, akantu, statné vytrvalé
středomořské byliny, podle tvaru jejich listů vytesávali řečtí sochaři ozdoby na pomníky a na hlavice
korintských sloupů a staří němečtí stavitelé dle nich
zhotovovali gotické ornamenty.

