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1. Úvod

Předmětem této diplomové práce jsou barokní kaple v současném okrese Česká Lípa. 

Pozornost bude věnována hlavně prostorovým, obvykle mešním kaplím; podrobnější definice 

kritéria výběru bude uvedena a odůvodněna v příslušné kapitole. 

Vzhledem k tomu, že této skupině staveb nebyl zatím věnován téměř žádný odborný 

zájem, ráda bych se pokusila vytvořit práci, která by v první řadě měla na tento problém 

upozornit, dále budoucím badatelům usnadnit základní orientaci v dané problematice a případně 

také naznačit či v některých případech konkrétně ukázat další směry, kterými by se mělo budoucí 

bádání ubírat.

Chybějící literatura je zásadním problémem, který stojí hned na začátku jakéhokoliv 

dalšího možného poznání a výzkumu. Drobné zmínky lze najít v tzv. soupisové literatuře, tedy 

soupisech památek, které jsou však pro oblast naší země zpracovány jen okrajově, nekompletně a 

s velkými nepřesnostmi. Tomuto tématu je věnována samostatná kapitola.

Dále existuje poměrně velký počet útlých publikací, které se věnují drobným sakrálním 

památkám, většinou však právě těm nejdrobnějším, tedy výklenkovým kapličkám, křížkům, 

božím mukám apod. Jedná se však buď o almanachy či publikace vzešlé z menších regionálních 

konferencí1 anebo o obecnější pojednání zaměřující se na určitý region2.

Pro bližší poznání vývoje kaplí je tedy potřeba vycházet z pramenů: farních a obecních 

kronik, soupisů církevního majetku, starých katastrálních map apod., které jsou rozmístěné 

v archívech po celém území České republiky a často zcela nezpracované. Dalším podstatným 

zdrojem jsou fotografické dokumenty, včetně starých pohlednic, případně i další obrazové 

materiály (veduty, malby, grafiky apod). V neposlední řadě je třeba vycházet z terénního 

výzkumu, který je mimořádně důležitý, protože jako jediný spolehlivě ověří nedostatečné a často 

zavádějící písemné informace a přesněji určí dnešní podobu a stav památky.

                                                  
1 Tomáš HÁJEK/ Irena BUKAČOVÁ: Příběh drobných památek. Od nezájmu až k fascinaci, České Budějovice, 
2001.
Jarmila ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ (ed.): Kaplička na návsi, křížek v polích, almanach konference Místní 
komunita a drobné památky 13.–14. 5. 2006, Česká Lípa, 2006.
2 P. Antonín ODVÁRKA: Duše kapliček, Sedlec/ Prčice, 1997.
Jindřich NUSEK/ Jan SVOBODA: Příběh kapliček. Drobné sakrální objekty na Podblanicku, Vlašim/ Benešov 2001.
Karel BAZAL/ Pavel KOSTKA/ Jiří MALÍČEK: Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska 1. díl, Sedlčany, 
Sedlčany 2006. 
Pavel HÁJEK: Zděná boží muka v jižních Čechách, České Budějovice 2009.
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Na současném stupni vývoje bádání je však třeba upřednostnit zejména hledisko 

památkové péče, protože tyto drobnější sakrální objekty velmi často podléhají nepříznivým 

okolnostem daného regionu, činnosti vandalů a v neposlední řadě působení času, takže často mizí 

bez jakékoliv dokumentace. Je tedy nezbytně nutné zamyslet se nad jednotlivými opravami, 

potažmo i obecně nad památkovou péči o drobnou sakrální architekturu, protože pouze pokud 

budou stavby udržovány v takovém stavu, aby byly zachovány jednotlivé prvky, které mají 

zásadní vypovídací hodnotu, je možné provádět jejich další dokumentaci a výzkum, a to jak 

v oblasti historie umění, tak v dalších disciplínách jako například historie, stavební historie, 

etnografie, kulturní a sociální antropologie, liturgika apod.

Tato práce se tedy pokusí upozornit na jednotlivé fenomény, které mají v současné době 

vliv na stav památek a jejich obnovu a na které by měla být zaměřena pozornost nejen 

příslušných vědeckých pracovníků, ale i místních obyvatel či zástupců správních orgánů. Dále 

bude nastíněn alespoň základní vývoj regionu, protože dané historické souvislosti měly a dodnes 

mají vliv na drobné církevní objekty, na jejich podobu i současný stav. Nejobsáhlejší kapitolou 

bude katalog zkoumaných objektů, který se kromě základní historie obce i stavby samotné zaměří 

hlavně na konkrétní problémy památkové obnovy týkající se dané stavby.

Na základě těchto materiálů je cílem diplomové práce dojít k obecnějšímu závěru, který 

by měl shrnout získané poznatky a upozornit na konkrétní problémy, které se týkají drobné 

sakrální architektury, a to jak v oblasti památkové péče, tak i v oboru historie umění.
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2. Soupisy památek

V souvislosti s památkou péči nelze samozřejmě opominout tzv. soupisovou literaturu, 

tedy literaturu, která informuje o všech nemovitých památkách na určitém území. Její existence, 

či spíše neexistence, je dlouhodobým a zásadním problémem české památkové péče, 

kunsthistorie a dalších souvisejících oborů. Přitom dobře zpracované soupisy mohou svým 

programem a způsobem zpracování dobře sloužit nejen odborníkům, ale například mohou 

i ulehčit administrativní práci či samozřejmě informovat laickou veřejnost o našich uměleckých 

památkách všeho druhu.

2.1 Počátky inventarizace památek a soupisové literatury

První pokusy o systematickou dokumentaci památek bychom mohli najít v Německu na 

konci 18. století, kdy se významné památky dokumentovaly kresebně. Postupně pak začala 

vznikat první souborná díla o architektuře celých oblastí, jako jedno z prvních můžeme uvést 

soupis H. Wilhelma Mithoffa Kunstdenkmale und Altertümer im Hannoverschen, vydané 

v Hannoveru roku 1871. Tato kniha již plošně zachytila všechny stavby v tehdejší pruské 

provincii Hanoversko, samozřejmě ve zkratce a bez hlubšího studia pramenů.3

Roku 1880 byla zahájena soupisová práce v Sasku, od roku 1884 na ni navazuje Prusko, 

roku 1885 Slezsko, roku 1895 Bavorsko atd. Postupovalo se velmi systematicky a důsledně, 

takže čtyři pětiny zadané první fáze úkolu byly hotové v době, kdy v jiných evropských státech se 

práce na soupisech teprve připravovaly. Tyto soupisy měly velký ohlas, a to nejen u odborníků, 

ale i u veřejnosti, takže se muselo brzy přikročit k reedicím. Od konce 19. století do druhé 

světové války dosáhly soupisy neuvěřitelných 114 svazků, přičemž ještě polovina okresů čekala 

na zpracování.4

Dílo zahájené s velkým nadšením a nasazením se poprvé zastavilo za první světové války, 

ve 30. letech se práce znovu rozběhla a ustala opět v roce 1939, a to až do roku 1955. Výsledkem 

této několikaleté práce je tzv. Velký inventář, celoplošná systematická evidence všech kulturních 

památek, vydávaná po jednotlivých okresech. Rozsah a kvalita textů, důkladnost studia pramenů, 

vybavení mapami, půdorysy a fotografiemi (dříve kresbami) se samozřejmě liší, od začátku byla 

                                                  
3 Gottfried KIESOW: Památková péče v Německu, Brno 2012, 191.
4 Emanuel POCHE: Úvod, in: idem (ed.): Umělecké památky Čech 1, A-J, Praha 1977, 15. 
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však úroveň zpracování velmi vysoká, takže tento inventář je dodnes cenným a nepostradatelným 

vědeckým podkladem pro památkovou péči, dějiny umění a další vlastivědné bádání.5

Nevýhodou tohoto monumentálního díla, které samozřejmě vyžadovalo veliké pracovní 

nasazení a mnoho času, je velký počet svazků, který není zcela vhodný pro celkový přehled 

o památkovém fondu, natož pak aby sloužil například jako příručka pro laickou veřejnost. Navíc 

je tento soupis svým celkovým pojetím určen spíše právě spíše pro odborníky než pro laiky.6

Kromě Německa se první pokusy o soupis památek konaly také v dalším centru kulturní 

Evropy – ve Francii. V Paříži byl už roku 1876 vydán Inventaire géneral des richesses d'art de la 

France, soupis památek, i když neilustrovaný a značně výběrový. Další soupisy zde pokračovaly 

na konci 19. století, kdy se společnost, a tedy i věda, již odpoutaly od romantického cítění 

a zaměření převážně na středověkou architekturu.7

2.2 Německý soupis „Dehio“

Už od začátku století panovala v Německu nervozita z velikosti úkolu, který představoval 

kompletní soupis památek. Vzrůstající hmotné náklady, pomalu přibývající plnění a neochota 

nastupující generace kunsthistoriků v tomto úkolu pokračovat vedly k prvnímu pokusu 

o rychlou a stručnější inventarizaci památek v Německu. Tu učinil na počátku 20. století 

štrasburský profesor dějin umění a významný historik německé architektury Georg Dehio. Za 

značné státní finanční podpory a s využitím starších soupisů i vlastních záznamů vydal v letech  

1905–1912 pětisvazkové dílo Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, uspořádané podle 

regionálních oblastí systémem abecedního pořadí jmen lokalit.8

Edice měla obrovský ohlas, a tak se již brzy přistoupilo k vydání dalších doplňujících 

svazků. Německý spolek pro vědu a umění pověřil Ernsta Galla, kunsthistorika a památkáře, 

novým zpracováním v deseti svazcích. Na počátku 30. let navíc vyšly dva svazky, které soupis 

doplnily o oblast Rakouska.9

Práce přerušila druhá světová válka, ale v roce 1960 převzal úkol Spolek pro vydávání 

Dehiovy příručky a zahájil nové zpracování. Tento proces pokračuje víceméně dodnes. Přestože 

se příručka omezuje na kvalitativně nejvyšší třetinu památkového fondu (zanedbává především 

                                                  
5 KIESOW (pozn. 3), 192.
6 Ibidem, 192.
7 POCHE (pozn. 4), 14.
8 Ibidem, 19-20.
9 KIESOW (pozn. 3), 192.
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oblast měšťanských a selských domů, historismus a umění 20. století), je zatím nejdokonalejším 

soupisem nejen v oblasti Německa, ale i v evropském měřítku. Její význam tkví také v tom, že se 

stala vzorem pro soupisy v dalších Evropských zemích, včetně naší vlasti.10

Od 80. let 20. století začala tato příručka vycházet i pro oblasti Rakouska a od 90. let 

20. století vyšla Dehio-Handbuch i pro oblast Polska, konkrétně v roce 1993 pro oblast západní 

a východní Prusko a nedávno, v roce 2005 pro oblast Slezska. Svazky byly vydány v Německu 

(v Berlíně a Mnichově) a jsou pochopitelně psány německy.

Ve Francii je hlavním dílem dokumentujícím francouzský památkový fond Inventaire 

général des monuments et des richesses artiques de la France, který v roce 1964 založil André 

Malraux. Soupis je rozdělený podle regionů a zahrnuje pozoruhodné stavby, avšak pouze do roku 

1940. Toto datum bylo stanoveno na začátku vzniku a zatím nebylo nijak modifikováno.11

2.3 Historie soupisů památek u nás

Přestože dnešní stav českých soupisů není rozhodně na úrovni soupisů německých, 

výsledky činnosti v této oblasti na počátku 20. století byly s Německem směle srovnatelné. Je 

třeba připomenout, že naši první historici umění stáli přímo u zrodu jedné z nejlepších edic své 

doby.

Konkrétně Max Dvořák, místopředseda Zentralkomission für Denkmalpflege a nejvýznamnější 

představitel vídeňské školy dějin umění, se zasloužil o první svazek Oesterreichische 

Kunsttopographie, který vyšel roku 1907 v jeho redakci.12 Vydávání této edice pokračuje dodnes, 

má již přes šedesát svazků, poslední vyšel v roce 201213.

Max Dvořák se také podílel na vypracování směrnic pro památkovou topografii, které 

jsou dodnes respektovány i v novodobé soupisové práci celé kulturní Evropy.14

U nás se však objevily tyto zásady pozdě, v době kdy po velkém náporu soupisové práce 

ustával o tuto činnost zájem. Počátky soupisů památek lze spojit s osobností Jana Erazima Vocela 

a založením časopisu Památky archeologické (1854), který zprvu zastoupil památkový soupis 

a informoval odbornou veřejnost o výtvarném odkazu české minulosti. Později se přidal i časopis 

                                                  
10 KIESOW (pozn. 3), 192-193.
11 Richard BIEGEL/ Madeleine ROUSCHMEYER: Ochrana památek ve Francii, in: Zprávy památkové péče, 
LXVII, 2007, č. 2, 143.
12 POCHE (pozn. 4), 15.
13 Henny LIEBHART-ULM (ed.): Österreichische Kunsttopographie, Politischer Bezirk Neusiedl am See, Horn, 
2012.
14 POCHE (pozn. 4), 16.
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Method, založený roku 1875 Ferdinandem Josefem Lehnerem, a v rámci centrální památkové 

péče veřejnost informoval o památkách i časopis Mitteilungen der Zentral-Kommision, vydávaný 

vídeňskou centrální komisí pro ochranu památek.15

Postupně se česká uměleckohistorická topografie dopracovala k založení Soupisu 

památek historických a uměleckých v království českém, jehož zpracováním byla pověřená 

Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 

(1897–1918), později České akademii věd a umění (1921–1937). Výchozími materiály se staly 

staré topografie Schallera16 a Sommera17 a mnoho různých pojednání o jednotlivých českých 

diecézích. Soupis byl rozvržen na systematický průzkum a inventarizaci památek zhruba ve 120 

okresech bývalého správního uspořádání Čech a na několikasvazkový soupis památek hlavního 

města. Iniciátorem díla byl český architekt, stavební podnikatel a mecenáš Josef Hlávka.18

Hlavní zásluhu na soupisu měli reprezentanti české uměnovědy: K. Chytil, K. B. Mádl, 

B. Matějka, F. A. Borovský Z. Wirth a jejich spolupracovníci. Nelze však opominout ani 

zapojení lokálních historiků či architektů a muzejních pracovníků, což ovšem vedlo k tomu, že 

soupis má nestejnou úroveň odborné uměleckohistorické práce.19

První svazek vyšel v roce 1897 svazek, který zahrnoval památky v okrese Kolín20. Práce 

se rychle rozvíjela, takže do roku 1907 vyšlo 27 svazků věnované jednotlivým okresům a další 

čtyři svazky věnované památkám svatovítského chrámu a jeho kapituly. Do konce první světové 

války vyšlo dalších 13 soupisů, z nichž nejkvalitnější je soupis věnovaný roudnickému zámku od 

Maxe Dvořáka a soupis okresu náchodského od Zdeňka Wirtha. V tomto období dospěla úroveň 

naší soupisové práce na svůj vrchol a mohla se rovnat se soupisy zahraničními.21

V této souvislosti je třeba připomenout i činnost Antonína Podlahy, který byl řadu let 

okresním konzervátorem a redaktorem Soupisu památek historických a uměleckých v království 

Českém a sám byl autorem nebo spoluautorem 14 svazků této základní edice českých památek. 

Dále sepsal sedm svazků Posvátných míst království Českého, které vyšly česky nákladem 

Dědictví sv. Jana Nepomuckého. Tato edice, jejíž svazky vyšly v letech  1908–1913 je důležitým 

                                                  
15 POCHE (pozn. 4), 16-19.
16 Jaroslav SCHALLER: Topographie des Königreich Böhmen, Praha 1785-1790.
17 Johann Gottfried SOMMER: Das Königreich Böhmen, Praha 1833-1849
18 POCHE (pozn. 4), 17.
19 Ibidem,18-19.
20 Karel B. MÁDL: Soupis památek historických a uměleckých v království českém. Politický okres kolínský, Praha 
1897.
21 POCHE (pozn. 4), 18-19.
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soupisem sakrální architektury. Ilustrovaný církevní místopis se stručnými popisy sakrálních 

staveb a jejich vnitřního zařízení z počátku 20. století však bohužel však nezmapoval celé území 

Čech, ale pouze vikariáty Pražské arcidiecéze.

V období první republiky se v soupisové práci pokračovalo, řídil ji Zdeněk Wirth, který 

byl však přetížen administrativní prací vyplývající z jeho postavení vedoucího kulturní a 

osvětové činnosti, takže na soupis dohlížel jen teoreticky. Do začátku druhé světové války vyšlo 

pouze osm svazků českých okresů a tři svazky okresů s německým obyvatelstvem. Soupisy si 

díky práci J. Cibulky, A. Birnbaumové a E. Pocheho udržely vysokou úroveň předcházejících 

svazků. Tyto soupisy byly bohužel posledními vydanými svazky této edice.22

Z různých zpráv v literatuře je známo, že se mezi válkami pracovalo i na dalších svazcích. 

O materiálech z těchto soupisných aktivit však není mnoho známo. Nejdále pokročily práce na 

asi nejpodrobněji zpracovaném a neobyčejně bohatě a důkladně ilustrovaném soupisu památek 

města Plzeň od Z. Wirtha, L. Lábka a K. Hilberta. Rukopisy, dokumentace, korektury sazby 

apod. jsou uloženy v archivu Ústavu dějin umění AV ČR v Praze. Před válkou byly dokončovány 

také některé soupisné akce v pohraničí. Zejména Anton Gnirs měl téměř zpracovaný okres 

Karlovy Vary, jehož zčásti aktualizované vydání se uskutečnilo v roce 1996.23

Protože kvalita těchto soupisů zatím nebyla na našem území překonána, přikročila 

Akademie věd k vydání nehotových a zatím nepublikovaných svazků. V nedávné době tedy vyšel 

soupis památek v bývalém politickém okresu Ledečském, jehož autorem byli Josef Soukup, Jan 

Valchář24, o tři roky dříve soupis památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského, 

který zpracovával Václav Karel Vendl25. Nové vydání je v obou případech doplněno několika 

kapitolami o autorech, historií vydávaného soupisu, rozborem textu, mapami a obrazovou 

přílohou. V prvním ze dvou vydaných svazků je i stručné pojednání o soupisovém projektu 

Archeologické komise, ze kterého tyto svazky vzešly.

                                                  
22 Ibidem, 19.
23 Jan SOMMER: Nedokončená ediční poznámka k vydání nedokončeného soupisu památek okresu Ledeč nad 
Sázavou, in: http://ceskaplacka.wordpress.com/2011/07/22/nedokoncena-edicni-poznamka-k-vydani-
nedokonceneho-soupisu-pamatek-okresu-ledec-nad-sazavou/, vyhledáno 2. 7. 2012
24 Jan SOMMER/ Kristina UHLÍKOVÁ (ed.): Fontes Historiae Artium XIV. Soupis památek historických a 
uměleckých v politickém okresu Ledečském, Praha 2010. 
25 Jana MAREŠOVÁ (ed.): Fontes Historiae Artium XIII. Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek 
politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského, Praha 2007.
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Po druhé světové válce bylo po vzoru německého „Dehio“ soupisu vydán 

Československou akademií věd jednosvazkový soupis, jehož editorem byl Zdeněk Wirth26. 

Soupis je velmi stručný a postrádá jakékoliv ilustrace či fotografie.

Dnes nejpoužívanějším a vlastně zatím posledním větším dílem je edice Umělecké 

památky Čech. Zevrubný soupis má čtyři svazky a vyšel za vedení a redakce E. Pocheho na 

přelomu 70. a 80. let. Je řazen abecedně podle názvů obcí, doplněn je půdorysy některých staveb 

a černobílými fotografiemi řazenými přímo v textu.

Posledním vydaným soupisem u nás je soupis památek okresu Liberec vydaný v roce 

201027.

Je řazen opět podle abecedy, u jednotlivých obcí je nastíněn jejich historický vývoj. Za 

historickým vývojem obcí následují mapové podklady, které prezentuje v prvé řadě císařský otisk 

stabilního katastru z roku 1843, dále současnou mapu, která obsahuje bodový zákres jednotlivých 

nemovitých kulturních památek.

Jednotlivé památky jsou představeny pomocí slovního popisu formou anotace (informace 

o umístění památky, dataci, autorovi apod. a stručný popis zejména exteriéru), uvedeno je i číslo 

památky v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a údaj zda se na ni vztahuje 

památková ochrana. Součástí anotace je i přepis nápisů, jež se na památce nacházejí. Anotaci 

uzavírá ve formě zkrácených citací výčet pramenů a literatury vztahující se k jednotlivým 

objektům.

2.4 Elektronické soupisy

Zcela nový rozměr do problematiky soupisů přivedl rozvoj internetu a internetových 

databází a encyklopedií. Národní památkový ústav má již dlouhou dobu svou elektronickou 

databázi památek, kde se však o vlastních hodnotách stavby a předmětu ochrany neříká 

v podstatě nic. V posledních letech se díky několika specialistům buduje rozsáhlý informační 

systém, který by měl shrnout databáze archeologické a stavebně-památkové, územní vymezení, 

                                                  
26 Zdeněk WIRTH (ed.): Umělecké památky Čech, Praha 1957.
27 Petra ŠTERNOVÁ (ed.): Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Okres Liberec. A-Le, 
Liberec 2010.
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hodnotové rozlišení, a to vše ve vazbě na digitální dokumentaci. Takové systémy budují i jiné 

systémy státní památkové péče ve vyspělých zemích.28

Je však zřejmé, že takový systém by měl poskytovat data nejen odborníkům, ale i laikům. 

Proto je důležité zvolit odpovídající formu, která by byla jednotná, přehledná, nebyla datově 

příliš náročná (a pokud ano, tak aby tomu odpovídalo webové rozhraní) a v ideálním případě byla 

vhodná i pro mobilní připojení, což současné české databáze nesplňují.29

Tento problém řeší i evropští památkoví pracovníci, kteří hledají způsoby, jak informace 

o památkách poskytovat kulturní veřejnosti co nejdostupnější formou.

Evropská unie se zasloužila o vznik monumentálního projektu Europeana, který je ale 

zaměřený především na zpřístupňování digitalizovaného obsahu knihoven, archivů muzeí apod., 

tedy sbírek veřejných institucí. Europeana je tedy spíše seznamem informací o dokumentech, 

nežli o jejich obsahu. Situace se ale razantně mění a vyvíjí.30

V souvislosti s nadnárodním seznamem informací o památkách padla volba i na hojně 

rozšířenou a využívanou Wikipedii. Ta nabízí nejlepší možnosti kooperace, aktualizace, doplnění 

obrazové dokumentace, lokace, nastavení tématických a jiných souvislostí apod. V neposlední 

řadě má vynikající prestiž u nejpoužívanějších internetových vyhledávačů, které hesla zobrazují 

i v mapových nástrojích. V současné době fungují na Wikipedii databáze památek v Německu, 

Holandsku, Rakousku a dalších zemí. Česká památková péče se také pokusila udělat krok k této 

možnosti, projekt ovšem nebyl příslušnou komisí uznán za hodný podpory.31

                                                  
28 Jan SOMMER: Soupisy památek vstupují do internetové éry, in: 
http://ceskaplacka.wordpress.com/2011/07/21/soupisy-pamatek-vstupuji-do-internetove-ery/, vyhledáno 2. 7. 2012
29 Ibidem, vyhledáno 2. 7. 2012.
30 Ibidem, vyhledáno 2. 7. 2012.
31 Ibidem, vyhledáno 2. 7. 2012.



12

3. Region Českolipsko a dnešní okres Česká Lípa

Problematiku památkové péče o drobnou sakrální architekturu bych chtěla sledovat na 

území Českolipska, konkrétně tedy na území dnešního okresu Česká Lípa. Volba této oblasti není 

náhodná, domnívám se, že právě zde je velká rozmanitost všemožných okolností, fenoménů 

a počinů, které mají na danou problematiku vliv. 

Vzhledem k tomu, že se zabývám převážně současnou památkou péčí, zvolila jsem oblast, 

která je pro dnešní dobu aktuální, tedy současný okres Česká Lípa. Ten se v minulosti 

samozřejmě vyvíjel a jeho hranice se mnohokrát měnila. Podrobný vývoj okresu po roce 1848 

dobře mapuje publikace Miloslava Sovadiny.32

3.1 Českolipsko z hlediska dnešního správního rozdělení

Nynější okres Česká Lípa je jedním ze čtyř okresů Libereckého kraje v severních 

Čechách. Na západě sousedí s děčínským a litoměřickým okresem Ústeckého kraje. Na jihu a 

jihovýchodě sousedí se mělnickým a mladoboleslavským okresem Středočeského kraje. 

Severovýchodní část okresu Česká Lípa se dotýká libereckého okresu a konečně úzká část 

českolipského okresu na severu sousedí s Německem (bývalou Horní Lužicí).

3.2 Geografické a demografické členění okresu

Okres je geograficky poměrně členitý, na jihu zasahuje nížinné pásmo (do 300 m n. m.) –

okolí Doks a Dubé patří k Ralské pahorkatině.

Podhorské pásmo (do 500 m n. m.) zaujímá střed okresu. Ze západu zasahuje do okresu 

České středohoří a na severovýchodě se táhne horské pásmo Lužických hor.

Zvláště v podhůří Lužických hor se zejména od 2. poloviny 18. století proměňovalo 

vesnické osídlení v souvislosti se zaváděním rozptýlených zejména sklářských a textilních 

manufaktur a nárůstu domácí rukodělné práce pro tyto manufaktury. Jistou mírou byl tento vývoj 

ovlivněn i skutečností, že v okrese Česká Lípa při jihovýchodním okraji probíhala hranice mezi 

českým a německým etnikem. Okres Česká Lípa byl do roku 1938 převážně německý 

a katolický, i když i v něm se nacházely drobné české enklávy. Většina barokních kaplí, které 

jsou popisovány v této práci, patří do německy mluvících lokalit. 

                                                  
32 Miloslav SOVADINA: Správní vývoj okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990.
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3.3 Správní rozdělení Českolipska před rokem 1848

V době baroka, kdy vznikaly sledované prostorové kaple, byl nynější okres Česká Lípa 

rozdělen mezi dva historické kraje: menší část okresu na západě patřila do historického 

litoměřického kraje, větší část na východě, severovýchodě a na jihu patřila pod správu 

historického mladoboleslavského kraje. Toto rozdělení trvalo až do revolučního roku 1848. 

Podstatnější skutečnost, která mohla ovlivnit vznik celé řady církevních staveb, bylo to, že 

nynější okres byl tehdy rozdělen do dvaceti samostatných panství.33

Panství Sloup (Kinští), Nový zámek (Kounicové), Zákupy (velkovévodský rod 

Toskánských), Stvolínky (Litoměřické biskupství), Stráž pod Ralskem (rod Hartigů), Doksy 

(Vartenberkové), Berštejn (rod Buttlerů a po nich roku 1723 Sweerts-Sporckové), ležela celá 

nebo většinou svého území v dnešním okrese Česká Lípa a kaple popisované v této práci se 

nacházejí převážně na území těchto bývalých panství.34

Ostatní bývalá panství Horní Libchava (řád Maltézských rytířů), Houska (Kounicové), 

Police (velkovévodský rod Toskánských) a Mimoň (rod Hartlů) zasahovala do současného 

okresu Česká Lípa jen částečně nebo byla územně malá a méně významná.35

Kromě výše zmíněných panství zasahovala do nynějšího okresu ještě panství Bělá pod 

Bezdězem, Česká Kamenice, Jablonné v Podještědí, Lemberk, Liběšice, Stránka, Stráž u České 

Lípy a Svijany. Na území těchto panství se samozřejmě také nacházely drobné barokní kaple, 

které však dnes nejsou zachovány anebo jsou ve zcela torzálním stavu, a tak nebyly zahrnuty do 

této práce.36

3.3 Správní rozdělení Českolipska ve 20. století

Pro účel této práce, zejména pro případné budoucí badatele, bych ráda alespoň stručně 

nastínila i vývoj okresu po roce 1945, a to hlavně pro snazší orientaci v soupisové literatuře, 

případně v dokumentech uložených na městských úřadech či v archívech.

Po druhé světové válce byl obnoven právní stav jako v období před 1. říjnem 1938. 

Nastala však změna ve složení a vnitřní organizaci úřadů politické správy, jimiž se staly národní 

                                                  
33 SOVADINA (pozn. 32), 18-24.
34 Ibidem, 18-24.
35 Ibidem, 18-24.
36 Ibidem, 18-24.
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výbory. Jejich vznik byl ústupkem vlády stále sílící KSČ. Když pak tato politická strana v červnu 

roku 1946 zvítězila ve volbách, stala se právní návaznost na období před 1. říjnem 1938 jen 

pouhou formalitou.37

Území okresu bylo podstatně menší, než je tomu dnes. Oblast kolem Kamenického 

Šenova patřila k okresu Děčín. Svor, Cvikov, Mařenice k okresu Jablonné v Podještědí. Západní 

území dnešního okresu (Kravaře, Blíževedly, Hvězda atd.) patřilo k okresu Litoměřice. Jižní 

oblast od Doks patřila k okresu Dubá.

Po roce 1948, po komunistickém převratu začaly zásadní změny nejen společenské, ale i 

hospodářské a správní. Veškerá státní moc se ocitla v rukou KSČ. Vládním nařízením z 18. ledna 

1949 byly ustanoveny nové obvody okresů, které se ve srovnání s předcházejícím stavem výrazně

zmenšily.38 Stejně tak i okres Českolipský. Ten se zmenšil zejména na severu, kdy až k Pihelu 

zabíhala hranice okresu Nový Bor.

V souvislosti s novou ústavou z roku 1960 bylo rovněž provedeno nové územní členění. 

V Československu se změnil jak počet okresů, tak i jejich rozloha. Okres Česká Lípa byl tehdy 

součástí Severočeského kraje, jeho rozloha se zvětšila z 510 na 1149 km2. Tehdy k němu byly 

připojeny části okresů Nový Bor, Liberec a Doksy.39

V prosinci 2002 vešla v platnost vyhláška č. 564 / 2002 Sb., která stanovila územní rozsah 

všech okresů České republiky. Od 1. ledna 2007 byla ukončena činnost všech okresních úřadů a 

byly ustaveny Obce s rozšířenou působností, které převzaly zčásti jejich agendu. Na území 

českolipského okresu nový statut získala města Česká Lípa a Nový Bor. Do 1. ledna  2007  byly 

v okrese Česká Lípa také obce Jablonné v Podještědí a Janovice v Podještědí, a to i s již dříve 

integrovanými přilehlými obcemi. Poté byly tyto obce administrativně přesunuty do okresu 

Liberec kvůli lepší dostupnosti úřadů.40

                                                  
37 SOVADINA, 110.
38 SOVADINA, 126.
39 SOVADINA. 146, 150
40 http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa, vyhledáno 8. 6. 2012.
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4. Okolnosti podílející se na současném stavu nemovitých památek

Chtěla bych také alespoň v základních bodech popsat okolnosti, které se – konkrétně 

v okresu Česká Lípa – podílely nebo stále podílejí na tom, v jakém stavu jsou dnes českolipské 

nemovité památky. Následující výčet je sice konkretizován pro okres Česká Lípa, ale mnohé 

z níže zmíněného má stejnou platnost i pro další části naší republiky.

4.1 Mizení a ničení památek

4.1.1 Vojenský prostor

Faktem, který výrazně zasáhl do vývoje oblasti Českolipska, a to nejen co se týče 

památek, je existence vojenského výcvikového prostoru Ralsko.

Již v době císaře Josefa II. bylo na tomto území vojenské cvičiště. Území bylo až do první 

poloviny 20. století poměrně řídce osídleno. Nacházely se zde osady s převážně sudetoněmeckým 

obyvatelstvem. Po Mnichovu 1938 bylo území součástí německého záboru (Sudety). Část 

prostoru získal v letech 1942–1943 Wehrmacht, který ho využíval pro výcvik vojáků a u obce 

Hradčany byla už tehdy vybudována dvě letiště. Letiště byla poškozena americkými i sovětskými 

nálety.41

Po druhé světové válce bylo z této oblasti odsunuto německé obyvatelstvo a přišli sem 

čeští osadníci, zejména z přilehlých českých vesnic. Nastěhovali se do domů, které opustili 

Němci. Dlouho zde však nepobyli, protože již od roku 1946 probíhala jednání o zřízení 

vojenského výcvikového prostoru. Při realizaci tohoto záměru byly v průběhu prvního pololetí 

roku 1947 vesnice opět vysídleny. Některé vesnice byly srovnány se zemí, jiné využity pro 

potřeby armády.42

1. července 1950 vznikl Vojenský újezd Ralsko, se sídlem v Mimoni. Dne 5. 2. 1952 

rozhodla vláda se zpětnou platností k 1. 2. 1952 o dalším rozšíření území vojenského újezdu. 

Československá armáda v prostoru postavila různá zařízení pro výcvik vojsk: tankodromy, 

hluboké brody a tankové střelnice Židlov a Bělá, muniční sklady, garáže atd. 43

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 prostor obsadila sovětská vojska. Po 

sametové revoluci byl vyjednán odsun sovětských vojsk a 30. května 1991 odjel z Mimoně 

                                                  
41 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_prostor_Ralsko
42 SOVADINA, 116; Jaroslav DVOŘÁK:  Něco z historie. Bývalý vojenský újezd Ralsko, in: Probouzející se 
Ralsko, Praha 2005, 4.
43 SOVADINA, s. 131, 132.
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poslední sovětský transport. Vláda ČSFR následně 5. 9. 1991 rozhodla o zrušení vojenského 

újezdu Ralsko ke dni 31. 12. 1991.44

Když se území po roce 1991 otevřelo veřejnosti, bylo možno udělat tristní bilanci: 

zmizely nejen kostely a kaple, ale také celé obce. Kostely byly oblíbeným terčem dělostřelectva, 

a tak se ze sakrálních památek zachoval pouze kostel v Kuřívodech, kaple sv. Eustacha na 

Borečku a kaple sv. Floriána v Náhlově. Zmizel kostel Početí Panny Marie ve Svébořicích, kostel 

v Jablonci, kaple v Hvězdově, Druzcově, Palohlavech, Dolní Novině, Kracmanově, Křídě a 

Proseči. Kromě toho zanikly desítky drobnějších objektů – božích muk, křížků, soch. 

Nenahraditelnou škodou je i zánik poutních kapliček zasvěcených Růžencovému tajemství. 

Zachovala se pouze jediná, kterou nedávno obnovilo Občanské sdružení Drobné památky 

severních Čech.45

Zatímco drobné památky (křížky, sochy, boží muka) zdokumentoval v roce 2002 

pracovník Okresního vlastivědného muzea v České Lípě Jaroslav Slabý46 (k jejich obnově a 

dokumentaci značně přispívá i Občanské sdružení Drobné památky severních Čech), kaple a 

kostely jsou zcela bez jakékoliv kompletnější dokumentace. Neexistuje prakticky žádný přesnější 

doklad o jejich podobě, neví se často ani to, kdy přesně zmizely ze zemského povrchu.

V této souvislosti bych chtěla zmínit také nedávnou výstavu v pražském Klementinu 

Zničené kostely severních Čech 1945-198947. Ta zahrnula i dva kostely v oblasti vojenského 

prostoru Ralsko (farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Svébořicích a farní kostel Narození 

Panny Marie v Jablonci u Mimoně), věnovala jim však jen velmi stručný odstaveček ve svém 

katalogu a bylo vystaveno několik historických fotografií. I přesto je ale třeba tuto výstavu 

hodnotit velmi kladně. Přestože byla poměrně malého rozsahu, otevřela široké veřejnosti náhled 

na problematiku zmizelých kostelů, která není ani dnes zdaleka vyřešena.

4.1.2 Pohraničí

Výstava Zničené kostely severních Čech 1945-1989 pojednávala také o zničených 

kostelech v oblasti pohraničí. Tento fenomén je rovněž platný i pro Českolipsko. Je sice fakt, že 

zde naše republika sídlila se „spřáteleným“ východním Německem (NDR), ale i přesto bylo 

                                                  
44 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_prostor_Ralsko
45 Miroslav PRÖLLER: Sakrální památky Ralska, in: Probouzející se Ralsko, Praha 2005, 60.
46 Jaroslav SLABÝ: Drobné památky v obci Ralsko, nepublikovaný rukopis.
47 k výstavě vyšel stručný katalog: Zničené kostely severních Čech 1945-1989, katalog ke stejnojmenné výstavě, 
Úštěk 2011.
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hraniční pásmo vojensky střeženo proti případnému útoku imperialistů. A ani v hraničním pásmu 

se sakrální památky neubránily neuctivému a hrubému zacházení vojáků.48

4.1.3 Politická situace

První vlna rušení, a tím pádem i ničení sakrálních památek v českých zemích zavládla už 

za Josefa II., když se začaly prosazovat jeho reformy. Josefínský racionalismus sňal z mnoha 

kostelů, kaplí a poutních míst jejich „zázračnost“, a tak byly odsvěceny a často ponechány 

postupnému chátrání. Mnohé byly rozebrány na stavební materiál.49 Dalším nepříznivým 

obdobím byla doba krátce po vzniku Československé republiky, kdy bylo záměrně poškozováno 

a ničeno vše, co připomínalo habsburskou nadvládu a protireformaci, a tedy bohužel i velké 

množství sakrálních památek.50

Z poměrně nedávné historie je třeba v této souvislosti připomenout dlouhé trvání 

komunistického režimu u nás. Komunistům byly často sakrální památky trnem v oku, protože 

nezapadaly do programu výchovy mládeže a občanů vůbec. V pohraničních oblastech bylo vše 

navíc usnadněné tím, že po vysídlení německého obyvatelstva přišli do vesnic lidé, kteří neměli 

k místu vztah, a vůbec celkově poklesla hustota osídlení. Kostely či kaple pak mohl stát prohlásit 

za nepotřebné a nevyužívané, zchátralé objekty pak zbavit památkové ochrany a později 

beztrestně zbořit anebo ponechat místním obyvatelům k rozebrání na materiál.

4.1.4 Vandalismus a rozkrádání

V neposlední řadě bych chtěla upozornit na ničení památek vandaly a s tím související 

rozkrádání uměleckých předmětů všeho druhu. Téměř 18 tisíc odcizených uměleckých děl, která 

jsou v evidenci Policie České republiky, hovoří za vše. Tato kriminální činnost se pochopitelně 

nevyhýbá ani Českolipsku. Problém je zde o to aktuálnější, že je oblast blízko Německu, a tak se 

umělecké předměty rychle dostanou za hranice. Největší množství předmětů zmizelo po 

sametové revoluci, kdy se otevřely hranice na západ a zdevastované, otevřené a nezabezpečené 

kostely se staly ideálním cílem všech vandalů, zlodějů a překupníků, kteří ukradené předměty 

                                                  
48 Vladislav RAZÍM: Zničené kostely severních Čech 1945–1989 aneb memento a dlouhé stíny minulosti, in: 
Památky středních Čech, XXVI, 2012, č. 1, v tisku.
49 HÁJEK/ BUKAČOVÁ (pozn. 1), 18, 63.
50 Na toto téma vznikla nedávno diplomová práce na Masarykově univerzitě v Brně - Milan BEDNÁŘ: Poškozování 
drobných sakrálních památek po vzniku Československé republiky, diplomová práce na Masarykově univerzitě 
v Brně, Brno, 2010.
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snadno prodali v Německu či Rakousku. Případem hovořícím za vše je cílený útok na kapli 

v Ladech, kdy byla v roce 1998 za pomoci vysokozdvižné plošiny neznámým pachatelem 

ukradená makovice sanktusové vížky včetně všech případných dokumentů v ní uložených. 

Makovice se nenašla, a tak nenávratně zmizely hmotné i písemné prameny.51

Ve sledované oblasti je také velká koncentrace sociálně nepřizpůsobivých občanů, kteří 

nemají k historii kraje žádný vztah a podle toho se také k památkám, a nejen k nim, chovají.

Mizení, ničení a devastaci památek nelze však přisuzovat jen nepříznivé politické situaci, 

která u nás v minulých letech byla. Dnešní situace není nijak výrazně lepší. Připomeňme 

například zájem těžařských společností a postoje současných politiků, které se rozhodně nesnaží 

o zachování kulturní krajiny. Problém těžby uhlí se sice přímo netýká okresu Česká Lípa, ale 

nedaleko – v Ústeckém kraji je tento problém více než aktuální.

4.2 Dokumentace a obnova památek 

Jak vyplývá ze zákona, u objektů evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek

je vlastník (jednotlivec, firma či instituce) povinen o památku pečovat a svým nákladem ji 

udržovat. Je také povinen vyžádat si před opravou pokyny a doporučení odborného pracoviště 

památkové péče. Jimi se pak musí v průběhu rekonstrukce řídit. Konzultace s pracovníky 

památkové péče jsou doporučovány i u objektů neevidovaných, protože i ony zasluhují patřičnou 

pozornost.

Celý proces obnovy je ale často velmi zdlouhavý, plný dohadů. Ovlivňuje ho velké 

množství konkrétních okolností a může skončit stejně tak vzájemnou dohodou a obnovenou 

památkou jako i soudním sporem a zpustošeným stavem či dokonce zánikem památky. Mezi 

jednotlivými subjekty panuje, a zcela jistě nejen na Českolipsku, vzájemná ignorace a z ní 

plynoucí neshody, které přetrvávají řadu let.

Vliv na obnovu památek mají zejména následující instituce a organizace:

                                                  
51 Jaroslav PANÁČEK / Michal PANÁČEK: Lada, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, stavebně-historický 
průzkum Národní památkový ústav ústřední odborné pracoviště v Liberci, Česká Lípa 2004, 10.
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4.2.1 Národní památkový ústav

Hlavní roli v dokumentaci a péči o drobné architektonické památky by měl mít Národní 

památkový ústav. Nutno však podotknout, že Národní památkový ústav nemá výkonnou moc, a 

tak může v rámci obnovy pouze podávat doporučení, která pak stejně musí schválit či zamítnou 

příslušný výkonný orgán (obec, ministerstvo apod.)

Právě proto by se měla výrazně zvýšit jeho činnost dokumentační, protože se bohužel 

v archívech Národního památkového ústavu setkáváme s naprosto nedostačujícím materiálem, 

často například jen ve formě nezaevidovaných fotografií. Tento problém se netýká jen drobné 

barokní sakrální architektury, ale obecně téměř všech druhů památek.

Okres Česká Lípa spadá k územnímu odbornému pracovišti v Liberci. K barokním či 

barokně upraveným kaplím v okrese Česká Lípa je však dokumentace zcela nedostačující. V této 

kategorii existují pouze tři stavebně-historické průzkumy, a to ke kapli v Ladech52 a ke kapli 

svatého Justa ve Stvolínkách53 a ke kapli sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu zpracované v rámci 

stavebně-historického průzkumu areálu sloupského zámku54. K ostatním kaplím jsou v Národním 

památkovém ústavu pouze evidenční karty, které byly zpracovány od 60. do 90. let 20. století. 

Nutno podotknout, že v kartách jsou často nepřesné informace a chyby, uvedené informace jsou 

kvůli různým změnám a přepisům často špatně čitelné a nejasné.

Dále je možné ve fotoarchívu NPÚ nalézt starší fotografie kaplí, většinou z 60. a 70. let 

20. století, které jsou často jediným dokladem o původní podobě staveb.

4.2.2 Muzeum

Dokumentační činnost Národního památkového ústavu částečně doplňuje, či spíše 

v tomto směru nahrazuje, jiná státní organizace, a to Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě.

Muzeum sídlí v českolipském augustiniánském klášteře, otevřeno bylo v roce 1900, i když 

samotnému muzeu samozřejmě předcházela činnost různých vlastivědných spolků. Kromě stálé 

expozice, která zahrnuje předměty z oboru přírodovědy, archeologie, etnografie a historie, a další 

muzejnické činnosti (krátkodobé výstavy, komentované prohlídky, provoz dvou dalších poboček 

muzea mimo Česko Lípu apod.) funguje při muzeu také odborná knihovna, která soustřeďuje 

                                                  
52 J. PANÁČEK / M. PANÁČEK 2004.
53 František GABRIEL / Martin EBEL: Stvolínky, kaple sv. Justa, stavebně-historický průzkum, Národní památkový 
ústav územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1994.
54 Petr MACEK/ Jan URBAN: Sloup v Čechách, zámecký areál, stavebně-historický průzkum, SÚRPMO Praha, 
Praha 1989.
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knihy, mapy, hudebniny i staré tisky, většinou, a však ne výhradně, ty, které se vážou k regionu 

Českolipska.55

Muzeum však zajišťuje také dokumentační sbírkotvornou a výzkumnou činnost v oborech 

přírodovědných a historických. Při muzeu pracuje Vlastivědný spolek Českolipska s Klubem 

přátel muzea a skupina externích spolupracovníků. Společně se Státním okresním archívem 

v České Lípě je vydáván vlastivědný sborník Bezděz.56

4.2.3 Obce

Většina kaplí, kterým se tato práce věnuje, je dnes v majetku příslušných obcí. Přístup 

obcí k poškozeným památkám se však velmi různí. Některé obce odmítají poskytovat finanční 

prostředky na památky, které nestojí na pozemku patřící obci, jiné obce naopak opravují drobné 

památky na svém katastru bez ohledu na majitele pozemku, na kterém památka stojí.

4.2.4 Církev

O sakrální památky se přirozeně zajímá a částečně i stará církev, která některé i vlastní. 

Církevní restituce je v současné době problémem více než aktuálním, a tak se teprve v budoucnu 

projeví, jaký bude mít projednávaný zákon vliv na stav církevních památkových objektů.

Z barokních kaplí na Českolipsku patří církvi zatím pouze kaple v Dražejově, kterou 

vlastní římskokatolická církev, která se i zasloužila o její nedávnou obnovu.57

I zástupci církve se podílejí na jisté formě dokumentace, která se však soustřeďuje 

především na mobiliář, případně na stavebně-technický stav památek. Výsledky těchto průzkumů 

slouží většinou jen pro interní potřeby farářů či dalších zástupců církve a prováděné jsou většinou 

na neodborné úrovni, nejčastěji pouze formou fotodokumentace.

4.2.5 Občanská sdružení

Další skutečností, která má výrazný vliv na stav a péči o památky, je existence různých 

spolků a občanských sdružení, které mají za cíl obnovu, případně dokumentaci památek. 

                                                  
55 Zdeněk VITÁČEK: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, in: Kaplička na návsi, křížek v poli, almanach 
konference Místní komunita a drobné památky, Česká Lípa 13.-14. 5. 2006, Česká Lípa 2006, 137.
56 VITÁČEK (pozn. 55), 138.
57 V této regionální souvislosti je třeba uvést, že největší podíl na obnovách památek má administrátor 
římskokatolické farnosti Dubá, Mgr. Milan Mordačík, který se výrazně podílí na všech diskusích s úřady, Národním 
památkovým ústavem, restaurátory i různými sdruženími.
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Většinou se jedná o sdružení nadšenců, amatérských historiků a památkářů, někdy však mají ve 

svých řadách i profesionální odborné pracovníky anebo se s nimi alespoň pokouší spolupracovat. 

Na Českolipsku funguje takových sdružení hned několik.58

Nejrozsáhlejší činnost však vykonává bezpochyby občanské sdružení Drobné památky 

severních Čech. Sdružení vzniklo v prosinci roku 2002. Podnětem pro jeho vznik byl špatný stav 

drobných sakrálních památek, který byl zjištěn během dokumentace pro Vlastivědné muzeum 

a galerii v České Lípě.59

Sdružení se snaží pomáhat vlastníkům památek při získávání finančních zdrojů anebo 

přímo samo o finanční podporu žádá. Spolupráce s obcemi začala tak, že si členové sdružení 

vyhledali nejohroženější drobné památky, navrhli způsob obnovy a cenu, za kterou by bylo 

možné opravu provést. Tyto informace pak zasílali jednotlivým obcím a pokoušeli se dojednat 

spolupráci, která by vedla k záchraně památky. U některých památek dokonce financovalo 

opravu přímo občanské sdružení z vlastních zdrojů.60

Zdá se, že tato spolupráce funguje, protože za dobu své existence se sdružení zasloužilo 

o opravu více jak stovky drobných sakrálních objektů – božích muk, křížků, výklenkových 

kapliček, skalních reliéfů apod. Organizace byla původně založena s ideou, že bude 

dokumentovat a pečovat o ty drobné architektonické objekty, které nejsou zapsány mezi kulturní 

památky a nejsou ani v katastru nemovitostí (a tak je velmi těžké a často nemožné dohledat jejich 

vlastníky). Postupně se ale činnost sdružení rozrostla, a tak dnes pomáhá i při obnově větších 

objektů – kostelů v Bořejově u Doks, ve Stvolínkách, v Pavlovicích, v Drchlavě u Dubé,             

v Konojedech u Úštěku, v Brenné u Zákup, v Kruhu u Doks a nejnověji i ve Volyni u Kadaně      

v Krušných horách.61

Obnovou památky však činnost sdružení nekončí, protože se snaží také o to, aby se 

památky dostaly do povědomí místních obyvatel a aby se celkově zvýšil zájem o jejich obnovu či 

samotnou existenci. Tuto osvětovou činnost zajišťuje sdružení především konáním různých 

kulturních akcí či společných výletů.62

                                                  
58 Jmenujme například občanské sdružení SONOW, Sdružení Prysk, občanské sdružení PŠOVKA, občanské 
sdružení Jakub, Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko.
59 Miroslav PRÖLLER: Občanské sdružení Drobné památky severních Čech, in: Kaplička na návsi, křížek v poli, 
almanach konference Místní komunita a drobné památky, Česká Lípa 13.-14. 5. 2006, Česká Lípa 2006, 10.
60 PRÖLLER (pozn. 59), 10-11
61 Ibidem, 10-11.
62 Ibidem, 10-11.
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Z dalších sdružení by bylo možné zmínit například Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko, 

které obnovilo kapli sv. Floriána v Náhlově. Oprava trvala celých deset let od roku 1999 do roku 

2009. Přestože se jedná víceméně o amatérské sdružení, které má jen deset členů, podařilo se jim 

památku vhodným způsobem zachránit a uvést i do povědomí veřejnosti.63

4.2.6 Soukromí vlastníci

Poměrně velké procento kaplí na Českolipsku je dnes v soukromých rukách. Soukromí 

majitelé většinou stavby získali za symbolické částky a nejčastěji je přebudovali, nebo se o to 

alespoň pokusili, na privátní obydlí. Tento fenomén se zdá být stále populárnější, zejména 

v severních Čechách, přestože sakrální památky rozhodně nejsou ideálním objektem k bydlení či 

chataření.

Ve většině případů ale majitelé památku nechávají dále chátrat, případně ji nabízí 

k prodeji za přemrštěné sumy. Konají neodborné zásahy bez jakékoliv dokumentace původního 

stavu, takže v důsledku těchto oprav a přestaveb vznikají nenahraditelné škody.

4.3 Soupisy a databáze drobných sakrálních památek

Jak bylo naznačeno v předcházející kapitole, neexistuje u nás žádný soupis, který by 

dostatečným způsobem informoval o nemovitých památkách, natož pak o drobných sakrálních 

stavbách.

Oficiálním, odborníky zpracovaným, přehledem o památkách (včetně drobné sakrální 

architektury) je pouze databáze evidenčních listů (uložená na ústředním pracovišti anebo 

v příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu), o níž jsem se 

zmiňovala výše. Databáze existující i v internetové podobě, která je vlastně otiskem evidence 

památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Seznam však obsahuje 

vzhledem k historii svého vzniku a změnám v evidenci Katastru nemovitostí řadu nedostatků 

a nepřesností, které jsou průběžně opravovány. Evidence neobsahuje žádné informace o dataci, 

lokaci, autorství, stavu památky apod. Na seznamu pochopitelně zcela chybí jakékoliv záznamy 

o objektech, které nejsou prohlášeny za kulturní památku.

                                                  
63 Za informace o sdružení děkuji předsedovi sdružení Petru Polakovičovi.
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O tomto problému se vedla diskuse i na konferenci, která se týkala drobných nemovitých, 

zejména sakrálních památek64, jednoznačný výsledek z ní však nevyplynul. Někteří účastníci, 

zejména z řad vědeckých pracovníků, potvrzují, že solidní evidence je jednou z podmínek 

systematického sledování stavu památek, jiní však mají zjevně obavu z případných omezení, 

která by plynula ze zaevidování památky v oficiálním seznamu. S tím souvisí i problém případné 

kriminální činnosti, kdy jsou veřejně přístupné databáze o památkách a jejich hodnotách.

V současné době tedy existuje mnoho různých, zejména internetových, soupisů, ve 

kterých je možné dohledat nejen samotné památky, ale někdy i jejich lokaci či kusé informace 

o jejich vývoji či současném památkovém stavu.

V tomto směru nejobsáhlejší je webová databáze www.znicenekostely.cz, která se 

zaměřuje pochopitelně převážně na zdevastované či zaniklé sakrální památky. Web, kam mohou 

přispívat i lidé z řad laické veřejnosti, vznikl v souvislosti s výstavou Zničené kostely severních 

Čech 1945–1989. Umožňuje vyhledávání sakrálních staveb podle různých kritérií (okres, typ 

sakrální stavby, důvod devastace apod.). Zároveň je zde evidováno i určitý počet objektů 

obnovených, rekonstruovaných či nově vystavěných.

Podobnou databází je web www.kostelyunas.net, který však není zdaleka tak obsáhlý 

a eviduje spíše fotografie než jakékoliv jiné informace.

Stručnou databázi má na svých webových stránkách i občanské sdružení Památky 

severních Čech, která se však zaměřuje převážně na boží muka, výklenkové kapličky a jiné 

opravdu drobné objekty.

                                                  
64 Konference Místní komunita a drobné památky, Česká Lípa 13.-14. 5. 2006
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5. Vymezení pojmů – drobná sakrální architektura

V oblasti drobné sakrální architektury jsou značné trhliny nejen ve výzkumu 

a dokumentaci, ale dokonce i v terminologii. Ani zde není dosud jasně definováno, co které 

pojmy označují a významy jednotlivých termínů se různě zaměňují a překrývají.

Pro účel této práce jsem tedy zpracovala alespoň stručný přehled, který jednotlivé pojmy 

charakterizuje a osvětluje význam, ve kterém jsou používány zejména v této práci.

Pod pojmem drobná sakrální či církevní architektura bývají nejčastěji uváděny tyto 

objekty: křížek, kříž, boží muka, zvonička, výklenková kaple, prostorová kaple, prostorová kaple 

se zvoničkou.

5.1 Stručná typologie kaplí z hlediska jejich stavební podoby

Pojmem kaple či kaplička bývá většinou označován samostatně stojící objekt či stavba, 

která slouží k veřejným nebo soukromým církevním úkonům. Kaple může být ovšem i součástí 

velkých církevních objektů (jednotlivé vnitřní kaple chrámu) či částí profánních budov (hradní či 

zámecká kaple apod.). 

Ve starší literatuře bylo slovo kaple odvozováno z latinského výrazu cappa – plášť. 

Předpokládalo se, že se název rozšířil díky tomu, že v pařížské královské modlitebně byl 

opatrován jako říšský klenot merovejské říše plášť sv. Martina z Tours.65

Podle jiné teorie byl ovšem výraz odvozen z latinského slova capella (malý hrob), podle 

raně křesťanského památníku stavěného nad hrobem mučedníka, ze kterého se s největší 

pravděpodobností první kaple vyvinuly.66

V českých zemích je nejrozšířenější typ kaplí výklenkových a kaplí prostorových 

v mnohačetné regionální, historické i umělecké variabilitě. 

5.1.1 Výklenkové kaple

Výklenkové kapličky jsou typologicky starší a jsou tvořeny nejčastěji plným zděným 

hranolem nebo válcem s nikou pro obraz či plastiku a stříškou.67 Ve zkoumané oblasti 

Českolipska i celé oblasti severního podhorského a horského pohraničí jsou velmi rozšířené také 

                                                  
65 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple, vyhledáno 14. 7. 2012.
66 Bedřich AUGUSTIN: Věrouka. Liturgika, Praha 1936, 60.
67 NUSEK/ SVOBODA (pozn. 2), 15-16.
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skalní výklenkové kapličky. Kromě nich zde existuje i řada příkladů skalních prostorových kaplí 

anebo i celých skalních areálů.

5.1.2 Prostorové kaple

Prostorové kapličky, jejichž rozkvět se datuje zejména do 18. století, obsahují vnitřní 

prostor pro menší skupinu věřících. Bývají vybaveny lavicemi (2–3 řady po dvou místech vpravo 

i vlevo), malým zděným či dřevěným oltáříkem, případně i plastickou či freskovou výzdobou.

Tyto kaple se vzhledem a funkcí podobají kostelu, nelze však kapli považovat za 

zmenšeninu kostela, protože existují i relativně velké kaple a rozměrově relativně malé kostely. 

Zásadní rozdíl tedy není v podobě stavební, ale liturgické. Obecně lze říct, že kaple nemají 

všechna farní práva jako kostely. Ve všech kaplích není možné například konat křest či pohřeb, 

na druhou stranu zase existují kaple křestní či hřbitovní, tím pádem však určené výhradně 

k tomuto účelu. 

V dějinách umění nebylo dodnes zcela definováno jednoznačné kritérium k rozlišení 

kostela a kaple. Běžně používané slovníky pojmů z dějin umění nikdy přesně nedefinují, jak se 

tyto sakrální stavby liší, jaký je mezi nimi vztah, případně jaký je vztah kaple a filiálního kostela 

apod. Jedinou zmínkou, která se týká odlišení kostela a kaple je heslo „kaple“ v encyklopedii 

lidové architektury, kde se uvádí, že z hlediska liturgického se kaple vyznačuje tím, že se zde 

nepřechovává eucharistie.68

5.1.3 Prostorové kaple se zvoničkou, návesní kaple

V době po roce 1751, kdy vstoupil v platnost Protipožární patent Marie Terezie, bylo 

z bezpečnostních důvodů nařízeno povinně vybavit každou vesnici zvonicí. Právě v tomto období 

vznikalo mnoho drobných staveb se sdruženou funkcí kapličky a zvonice. Tyto kaple vznikaly 

nejčastěji na návsi (kaple návesní) a v menších osadách nahrazovaly funkci neexistujícího 

kostela. To byla jejich primární sakrální funkce. Funkce signální zvoničky byla až druhotná.69

Návesní kaple byly často doprovázeny symbolickou výsadbou stromů po stranách průčelí, 

a vytvářely tak malebný urbanistický celek dané lokality.

                                                  
68 Václav FROLEC/ Josef VAŘEKA: Lidová architektura. Encyklopedie, Praha 1983, 88.
69 BAZAL/ KOSTKA/ MALÍČEK (pozn. 2), 9.
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Podle možností se stavěly prostorové kaple větší, do kterých se při bohoslužbě vešli 

všichni účastníci, avšak byly i kaple menší, které nepojaly mnoho lidí a mohly sloužit buď jen 

pro soukromé modlitby či obřady, nebo jako pouhý „presbytář“, přičemž ostatní účastníci 

bohoslužby stáli mimo samotnou kapli.70

5.1.4 Solitérní kaple na významných místech

Kromě návesních kaplí se stavěly kaple na významných místech spojených s historií 

daného kraje, s církevní tradicí poutních míst. Při cestách, křižovatkách, na vrcholech památných 

kopců, při zázračných pramenech apod. Od takových kaplí a kapliček se začínaly řadit procesí 

a k takovým kaplím na významných místech se procesí zbožných poutníků často ubíralo. Tato 

drobná, venkovská, často pololidová či lidová sakrální architektura utvářela a doplňovala, 

zejména od doby baroka, charakter a ráz české krajiny.

                                                  
70 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple, vyhledáno 14. 7. 2012.
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6. Stavebníci drobných sakrálních objektů a charakter vzniklých staveb

6.1 Šlechta a církev

Mezi stavebníky nejčastěji figurovala zámecká vrchnost, která stavbu církevních objektů 

(klášterů, kostelů, kaplí) objednala a financovala. Tito stavebníci si mohli dovolit přizvat na 

stavbu profesionálně vyškolené architekty, stavitele, sochaře a jiné umělce. Takové kostely, kaple 

či jiné církevní objekty nesly pak výraznou pečeť stavebních slohů tzv. vysokého umění. Totéž 

platí o stavebnících z řad církve (kláštery, biskupství, arcibiskupství apod.). Církevní subjekty 

patřily k nejvýznamnějším a nejbohatším zadavatelům staveb.

6.2 Města, obce, korporace

Pokud bylo stavebníkem město, či různé městské korporace, nebo venkovská obec 

odvíjela se stavební činnost v závislosti na tom, jaký byl objednavatel movitý. Výsledný stavební 

objekt osciloval mezi vyspělou slohovou „vysokou“ architekturou a na jedné straně a 

pololidovou, či lidovou stavbou na druhé straně.

6.3 Jednotliví měšťané, obchodníci, řemeslníci, bohatí poddaní, bohatí sedláci

Jiná situace nastala, pokud byli stavebníci jednotliví měšťané nebo od druhé poloviny 18. 

století bohatí sedláci, řemeslníci, obchodníci, faktoři nově vznikajících manufaktur. Jejich 

stavební objekty (většinou drobného rázu) se pravděpodobně podobaly více pololidové a lidové 

architektuře. Tito stavebníci velmi často najímali na stavbu místní řemeslníky, zedníky, 

kameníky, tesaře, štukatéry, kováře apod.

V těchto rustikálních stavbách zkoušeli místní řemeslníci svou technickou virtuozitu 

v oblastech, pro něž nebyli školeni: obratný kameník nebo řezbář začal tesat sochy, zedník 

zvyklý pracovat podle nákresů na velkých stavbách začal sám, podle své zkušenosti, stavět domy, 

kaple. Místní malíř se pouštěl do výmalby kaplí. Všude bychom našli snahu řemeslníků pouštět 

se za hranice řemeslné tvorby a zkoušet svou získanou technickou zručnost a dovednost na 

složitějších úkolech, které vyžadovaly školení vyššího typu – dílenského a od konce 18. století už 

i akademického. V jednom si byli lidoví i profesionálně vyškolení umělci podobní: uměli si 
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udržet zděděný cit pro materiál, barvu, proporci, prostředí; vlastnosti, které dnes shrnujeme pod 

společným pojmem vkus.71

                                                  
71 Josef V. SCHEYBAL/ Jana SCHEYBALOVÁ: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách, 
Ústí nad Labem 1985, 90.
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7. Katalog

7.1 Kriteria výběru

Zvolenou skupinou staveb pro tuto práci, na kterých budou demonstrovány konkrétní 

problémy památkové péče, jsou barokní, volně stojící, zděné prostorové kaple. Do výzkumu 

nebyly zahrnuty kaple, které jsou součástí větších celků72, ani kaple skalní73.

Pro účel této práce bylo prozkoumáno a fotograficky zdokumentováno co největší 

množství stojících barokních kaplí podle výše uvedeného kritéria v okresu Česká Lípa. Přibližně 

ze čtyřiceti zdokumentovaných objektů terénním průzkumem bylo vybráno následujících 

šestnáct, které byly podrobně popsány, nastíněna byla jejich stručná historie, zpracovaná 

z dostupné literatury a v některých případech i z pramenů, naznačena byla i související historie a 

urbanismus obce. Dále byla architektura staveb krátce zhodnocena i z hlediska umělecko-

historického, případně stavebně-historického. Obsáhleji byla pojednána kapitola, která se věnuje 

jejich památkové obnově, zejména (avšak nikoliv výhradně) obnově samotných staveb, nikoliv 

jejich vybavení či výmalbě. V některých případech bylo napsáno i další doporučení pro 

památkovou péči.

Následující seznam kaplí byl sestaven tak, aby ukázal jednotlivé problémy památkové 

obnovy, které se na českolipských kaplích opakují. Podrobně popsána byla tedy vždy jen jedna 

stavba, která určitý problém či přístup prezentuje. Kaple, na kterých se podobné problémy 

související s památkovou péči také vyskytují, byly uvedeny na konci příslušné kapitoly.

                                                  
72 Například kaple při kostelech v Mimoni, Brenné, Kravařích apod.
73 Například skalní boží hrob ve Velenicích.
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7.2 Katalog

7.2.1 Arnultovice

I. Historie a urbanismus obce

Arnultovice leží ve svažité poloze na styku Lužických hor a Českého středohoří. Horní 

část Arnultovic je od zbytku vsi oddělena strmě vystupující Borskou skálou. Vsí protéká potok 

Sporka či Šporka, na severu přechází Arnultovice v obec Polevsko.

Ves se poprvé připomíná roku 1588, vznikla zřejmě jako zemědělská či pastvinářská ves, 

jak dokládá její půdorys údolní lánové vsi. Nejpozději od 17. století se zde však rozvíjel zejména 

sklářský průmysl, takže v obci vzniklo mnoho nezemědělských sklářských domků 

v bezprostřední vazbě na potok a jej sledující cestu. Pod jihovýchodním úpatím Borské skály se 

dokonce zformovala celá sklářská čtvrť jako relativně samostatný urbanistický celek. Ves se 

postupně prodlužovala podél potoka, takže na krajích vsi se už velké usedlosti nenachází.74

V 18. století pak došlo k výrazné změně, založení města Nový Bor, které získalo 

jihovýchodní konec arnultovického katastru. V 19. a 20. století obec dále rostla, vznikla zde 

železnice, hromadnější bytová zástavba a další nové stavby, které postupně nahradily stavby 

původní. Dnes jsou Arnultovice součástí města Nový Bor, ke kterému byly připojeny v roce 1942 

a opět roku 1948.75

II. Kaple sv. Kříže76

Kaple se nachází na severním okraji původní lánové vsi, na křižovatce hlavní cesty podél 

potoka (dnes ulice Generála Svobody) s dnešní ulicí Dobrovského. Kapli dal dle údajů z farní 

kroniky zřídit sedlák z Arnultovic Wenzl Werner v roce 1763.77 Tento letopočet je i na 

vrcholovém klenáku v ostění vstupu. V době jejího vzniku patřily Arnultovice k panství Sloup, 

které vlastnil rod Kinských.

                                                  
74 Karel KUČA: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku 4. díl, Ml-Pan, Praha 2000, 451.
75 Ibidem, 451-452.
76 V některých případech, například v evidenční kartě Národního památkového ústavu, se kaple uvádí i jako kaple 
sv. Rozálie. Zasvěcení sv. Kříži vychází z farních záznamů, které jsou citovány v další poznámce.
77 Seznam všech památníků, křížů, soch a kaplí jak ve městě Nový Bor a jeho okolí, tak také v přifařené vesnici 
Arnultovice (tzv. Standbilder), záznam ze dne 15. prosince 1835. – za poskytnutí informací děkuji Miroslavu 
Pröllerovi.
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Kaple byla renovována roku 1819 potomky zřizovatele.78

Kaple je prohlášená za kulturní památku. Dnes kaple patří obci, která se také postarala o 

její poslední obnovu. Objekt však nemá dnes žádné využití, mše se zde nekonají, kaple je pro 

veřejnost uzavřená.

a) Stavební podoba kaple

Kaple je obdélná, hlavní průčelí obrácené na jih, je jednoosé, členěné při nárožích dvojicí 

pilastrů, v ose prolomené obdélným dveřním otvorem. Završené je štítem, který je rovněž členěn 

systémem pilastrů. Boční stěny jsou členěné pouze lizénovým rámcem a pilastry přisazenými 

k nároží. Zadní stěna kaple je bez jakéhokoliv členění.

b) Detailní popis kaple

Kaple je neorientovaná, hlavní průčelí směřuje na jih, presbytář tedy k severu.

Stavba je obdélná, má nízký sokl. Hlavní průčelí je rovné, nezvlněné, osově souměrné. Při 

nárožích má vždy dvojici pilastrů, krajní pilastr je přisazen zcela k nároží a na něj přímo navazuje 

pilastr bočního průčelí. Pilastry mají plintus aticko-iónskou patku, nemají entazi, mají palmetové 

kompozitní hlavice. Nad hlavicí je toskánský architráv, který obíhá celou stavbu kromě východní 

stěny. Pilastry nesou úseky vlysu, na ně nasedá římsa, která také obíhá celou stavbu kromě 

východní stěny. Všechny pilastry a část architrávu (ta, která probíhá mezi pilastry blíže ke středu) 

je podložena lizénami. Ve středním poli, v ose průčelí, je obdélný dveřní otvor s půlkruhovým 

oknem místo světlíku. Dveřní otvor je rámován ostěním, které je na okraji zdůrazněno lištou. Má 

samostatný nízký soklík a v horních rozích se zalamuje do uší s kapkami. Nadpražní překlad je 

dekorován ozdobným klenákem s nápisem Anno 1763. Půlkruhové okno je zasazeno v mírně 

vystouplém obdélném poli, které svou šíří odpovídá šíři ostění dveří včetně uší a na výšku 

vyplňuje celý prostor mezi ostěním a lizénou, kterou je podložen architráv.

Hlavní průčelí je završeno štítem. Střední část štítu je obdélná, vymezená pilastry 

s římsovou hlavicí. V úrovni hlavic pilastru navíc prochází římsa, která oba pilastry spojuje a 

jejíž profilace odpovídá profilaci hlavic pilastrů. Tato římsa podbíhá pod obdélným, mírně 

vystouplým polem, ve kterém je nika, dnes prázdná. Na pilastry nasedá římsa.

                                                  
78 Seznam všech památníků, křížů, soch a kaplí jak ve městě Nový Bor a jeho okolí, tak také v přifařené vesnici 
Arnultovice (tzv. Standbilder), záznam ze dne 15. prosince 1835. – za poskytnutí informací děkuji Miroslavu 
Pröllerovi.
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K tomuto střednímu poli je na každé straně ještě připojené štítové křídlo. Na krajích ho 

ohraničuje velmi nízký pilastr s římsovou hlavicí a s úsekem římsy, která pokračuje směrem ke 

středu až k pilastrům vymezujícím střední pole štítu. Na těchto nízkých pilastrech byly dle 

starších fotografií ještě piniové šišky, které dnes už chybí. Nad tímto krátkým úsekem římsy je 

ještě drobné čtvercové pole, které má vnější horní roh výrazně konkávně probraný a lemovaný 

římsou na krajích stočenou do volut. Tento díl štítu tvoří optickou spojnici mezi hlavicí nízkých 

pilastrů při patě štítu a horním trojúhelným štítem, který nasedá na římsu, která spojuje vyšší 

pilastry ve štítu. Celý štít je vyvrcholen masivním pilířem s křížem.

Boční, východní stěna má opět v nárožích pilastry, stejné jako pilastry na hlavním průčelí. 

Nesou kladí, v šíři celé stěny probíhá ale jen architráv a římsa, vlys je pouze v úsecích nad 

pilastry. Pilastry a architráv jsou podloženy lizénovým rámcem.

Západní stěna je stejná jako stěna východní.

Severní stěna kaple je zcela bez architektonického členění, je tedy pravděpodobné, že 

dnešní podoba stavby není dokladem původního záměru.

Kaple má sedlovou střechu, krytou bobrovkami.

Nátěr kaple kombinuje barvu okrovou a bílou. Bílé jsou všechny architektonické prvky, 

okrové jsou plochy mezi nimi.

III. Umělecko-historické hodnocení

Kaple sv. Kříže je poměrně kvalitním příkladem drobné sakrální architektury. Stavitel byl 

obeznámen se základními architektonickými principy a řádovou architekturou. Tyto poznatky 

poměrně obratně užívá, zejména přihlédneme-li k tomu, že jde o vesnickou kapli. Kaple je 

proporčně dobře zvládnutá, veškeré architektonické prvky jsou provedeny se vší pečlivostí a 

vytváří jednotný harmonický celek.

Vytknout by se stavbě dalo například nenavázání pilastrů ve štítu na pilastry ve spodní 

části hlavního průčelí anebo poněkud hrubé zpracovaní kompozitních hlavic pilastrů, které je jistě 

ovlivněno četnými pozdějšími zásahy. 

Kaple byla pravděpodobně upravovaná i v průběhu 19. století. Podrobněji by bylo potřeba 

prověřit úpravy stavebně-historickým průzkumem, případně archívním průzkumem. Ze současné 

podoby lze usuzovat, že minimálně půlkruhové okno nad vstupem s typickým paprskovitým 

dělením je mladším zásahem, který odpovídá až době klasicismu.
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IV. Zhodnocení památkové obnovy

Poslední oprava kaple proběhla v letech 2009–2010. Opravu provádělo město.

V rámci oprav proběhlo rozebrání původní střechy, nové laťování, položení bobrovky, montáž 

nových žlabů a svodů, zhotovení nového okna nad vstupním portálem, oprava vnitřních a 

vnějších omítek a položení odvodňovací drenáže.79

Zatímco na začátku roku 2010 byl výsledný vzhled vnější fasády nepříliš šťastně 

vyhlížející (fasáda byla rozdělena na omítané části s rekonstruovanou barevností a obnažené 

kamenné části), nyní je fasáda sjednocená80, a opravu lze tedy považovat za poměrně zdařilou, i 

když nebylo patrně přikročeno k rekonstrukci poslední barevné úpravy, což by odpovídalo 

principům památkové péče.

Barevnost fasády se zřejmě odvolává k barevnosti, kterou měla kaple na začátku 

20. století. Lze tak soudit podle staré pohlednice, která sice není přesně datovaná, ale její 

charakter odpovídá pohlednicím začátku století. Na fotografii z roku 1963 je patrné, že kaple 

měla monochromní nátěr a pouze některé prvky zůstaly záměrně neomítnuté (ostění, hlavice, 

patky, sokl). Toto řešení by sice mohlo být respektováno jako poslední barevná úprava, 

koneckonců by i částečně odpovídalo době okolní zástavby, která dnes tvoří urbanistickou situaci 

v okolí kaple, ale v tomto případě je rekonstrukce starší barevnosti určitě šťastnějším řešením, 

protože socialistická zástavba zcela narušila urbanismus v okolí kaple, a tak ji spíše ublížila než 

pomohla. Dnešní doba vše dovršila umístěním kontejnerů na odpadky přímo naproti kapli, a tak 

je dnes stavba opravdu perlou zasazenou zcela mimo historický kontext.

Poslední oprava mohla pečlivěji rekonstruovat římsu vrcholového trojúhelného štítu, která 

je poměrně dobře patrná na fotografii z roku 1968. Nynější řešení působí poněkud hrubě, zvláště 

proto, že všechny ostatní římsy na stavbě jsou přesně a jemně provedené a kvalitním způsobem 

opravené, a tak současná podoba římsy ubírá celkovému vzhledu na estetickém působení, a tedy i 

na kvalitě stavby samotné.

                                                  
79 Tereza HORŇÁKOVÁ: Kaple sv. Rosálie v Arnultovicích v Novém Boru, in: Novoborský měsíčník, září 2009, 7.
80 Nevhodný vzhled fasády v roce 2009 byl pravděpodobně dán jen čekáním na opravu osobou vlastnící příslušné 
oprávnění Ministerstva kultury ČR k restaurování, protože jen ta může provádět opravu kamenných prvků, 
římsových hlavic apod.
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7.2.2 Boreček

I. Historie a urbanismus obce a kaple sv. Eustacha

Tato dnes již částečně zaniklá obec leží asi dva kilometry jižně od Mimoně. Má dvě 

víceméně samostatné části, vzdálené od sebe asi jeden kilometr. Obcí protéká řeka Ploučnice. 

Boreček patřil k menším obcím, které byly součástí vojenského újezdu Ralsko. V obci sice přímo 

neprobíhal vojenský výcvik, sloužila však jako zázemí pro výsadkový prapor, který zde měl 

zřízenou sušárnu na padáky. Další využití obce bylo k ubytování zaměstnanců VLS.81

V době vzniku kaple patřila obec k panství Zákupy, které měla od roku 1689 ve správě 

Anna Marie Františka Terezie, velkovévodkyně toskánská.82

Tato významná šlechtična nechala také vystavět kapli sv. Eustacha, a to v roce 1712, aby 

zde mohla v klidu lesní samoty a ticha rozjímat a pečovat o svou zbožnost.83

Kaple sv. Eustacha však je od obce poměrně vzdálená, stojí samostatně asi půl kilometru 

západně od obce, respektive od její severnější části. Tato situace, která je patrná i na mapě II. 

vojenského mapování vznikajícího v letech 1836–1852, zůstala zachována v podstatě dodnes.

Ke kapli byl ustanoven také kněz, který měl obydlí vedle kaple. Při velkém polomu dne 

15. února 1715 bylo toto obydlí zničeno vichřicí a padajícími stromy. Václav Rincolin, místní 

malíř a poustevník, který obydlí v té době obýval, prý hrůzou ochrnul a ještě téhož roku v květnu 

zemřel. Údajně právě od něj měly snad pocházet malby v kapli. Druhým poustevníkem, který zde 

sídlil, byl bývalý sládek, který však roku 1717 přesídlil do poustevny sv. Josefa v Zákupech. Jeho 

nástupcem byl Maxmilián Bach, benediktin z Bezdězu, který však toto místo dva a půl roku 

zanedbával. Později se stal dokonce opatem Emauzského kláštera v Praze, kde také zemřel. 

V letech 1721–1760 zde pobýval Tobias Nabicht, dřívější kaplan v Býčkovicích na Litoměřicku. 

Po jeho smrti zde byli ještě dva poustevníci – Johann Wagner a Karl Kammel, který roku 1775 

zemřel. Poté kaple i obydlí chátraly, obydlí bylo zbořeno a i kaple postupně zchátrala, takže dnes 

stojí jen její část.84

                                                  
81 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_prostor_Ralsko, vyhledáno 4. 6. 2012.
82 Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 7. díl, V-Ž, Praha 2011, 542.
83 Za poskytnutí informací děkuji Miroslavu Pröllerovi.
84 Za poskytnutí informací děkuji Miroslavu Pröllerovi.
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a) Stavební podoba

Dnes stojící stavba je na půdorysu obdélníku, je neorientovaná, stěna, na které je 

vyhotoven iluzivní oltář směřuje k západu. Vnější plášť kaple je členěn pilastry přisazenými 

k nároží. Východní stěna je prolomena arkádou, která dříve tvořila vítězný oblouk.

Interiér kaple je sklenut valenou klenbou se styčnými trojúhelnými výsečemi. Na západní 

stěně je kvalitní barokní malba iluzivního oltáře, v jehož vrcholu je znak Anny Marie Františky 

Terezie, velkovévodkyně toskánské.

b) Podrobný popis

Exteriér

Dnes stojící stavba je jen částí původní kaple. Jedná se vlastně jen o presbytář, který však 

není orientovaný, oltářní stěna je směrována k severu. Bohužel stavba se dnes nachází ve velmi 

špatném stavebně-technickém stavu, a tak je její popis, zejména popis některých detailů, značně 

komplikovaný.

Stavba je obdélná, má asi 60 cm vysoký sokl. Západní stěna, která byla vlastně původně 

součástí interiéru, je otevřená obdélným, půlkruhově zakončeným otvorem.  Stavba má všechna 

čtyři nároží zdůrazněná pilastry s toskánskou hlavicí. Na ně nasedá římsa odpovídající 

toskánskému řádku, která obíhá kolem celé stavby, kromě západní stěny.

V severní i jižní stěně je obdélné okno se segmentovým záklenkem, které má jednoduché 

ostění, s plasticky zvýrazněným okrajem, které se v horních rozích zalamuje do uší s kapkami.

Východní stěna není kromě pilastrů v nárožích nijak jinak členěna.

Stavba je krytá sedlovou střechou s valbou k východní straně. Jako střešní krytina je 

použit tzv. kanadský šindel, tedy novodobá tvarovaná lepenka.

Kaple má velmi poškozené vnější fasády, v náznacích je možné nalézt zbytky světle 

okrové barevnosti. Ostění oken zase nese zbytky červených nátěrů.

Interiér

Kaple je zaklenuta valbovou klenbou se dvěma styčnými trojúhelnými výsečemi. Klenba 

je při severní a jižní stěně ohraničená klenebním pasem, který nasedá na svazkové toskánské 

pilastry. Východní a západní stěna jsou prolomeny oknem se segmentovým záklenkem, které se 
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do interiéru otevírá špaletou. Pod okny je nika, která má v patě konchy jednoduchý pásek 

s mírným přesahem mimo niku.

Dochovaná je i barevnost, i když v torzálním stavu. Pilastry, špalety a klenební pasy jsou 

temně červené, plochy mezi nimi byly původně snad bílé či šedé.

Výzdoba a vybavení

Kaple je zcela prázdná, pouze severní, oltářní stěna je vymalována iluzivní malbou oltáře.

Pod ní je vyzděná menza ve tvaru kvádru.

Malovaná oltářní architektura má menzu tumbového tvaru, na ni nasedí konvexně vydutá, 

segmentově zakončená edikula. Předsazené tordované sloupy s kompozitní hlavicí nesou 

kompletní kladí. Segmentový záklenek je podepřen vztyčenými volutami. Celý oltář vrcholí 

kartuší s erbem velkovévodkyně toskánské, kterou nesou dva andílci.

Nejdůležitější část oltáře, tedy prostor mezi sloupy je dnes bohužel zcela zničená, a tak ze 

současného stavu není možné určit, jak vypadala. Částečně patrná je jen postava, resp. její část, 

která má levou ruku položenou na prsou. 

II. Umělecko-historické zhodnocení

I když je stavba dnes ve špatném a vlastně i torzálním stavu, lze konstatovat, že se jedná o 

velmi kvalitní barokní architekturu. Tento fakt navíc potvrzuje osobnost Anny Marie Františky 

Terezie, velkovévodkyně toskánské, která je se stavbou spojena a která je známá svou stavební 

činností a zušlechťováním sídel na svých panstvích.

Jedná se jistě o dílo školeného architekta či stavitele, stavba navíc vyniká i vysokou 

úrovní řemeslného zpracování. 

Její datace do roku 1712 by ještě mohla zasahovat do první etapy stavebního podnikání 

velkovévodkyně toskánské, která je spojena se jmény Oktaviána Broggia a Johanna 

Klingerleitnera.85

Kvalitu celé stavby navíc skvěle podtrhuje malba iluzivního oltáře. Patrně se nebude 

jednat o dílo zde pobývajícího poustevníka Václava Rincolina, ale o dílo kvalitního malíře, který 

byl ve službách velkovévodkyně toskánské.

                                                  
85 Petr MACEK: Fara v Hostivicích u Prahy. Poznámky ke stavební činnosti Anny Marie Františky, velkovévodkyně 
toskánské, in: Památky středních Čech, 1988, č. 110-113.
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Jedná se skutečně o kvalitní malbu, řemeslně i umělecky dokonale zvládnutou, která 

dobře zvládá prostor kaple (presbytáře) i iluzivní perspektivu, navíc, i když je malba silně 

poškozená, je vidět, že je kvalitně provedená. Malba dodává stavbě dynamismus, který v samotné 

architektuře není.

Kaple by tedy neměla v budoucnu unikat pozornosti historiků umění, jak tomu zatím 

bylo, protože se jedná o mimořádné dílo, a to jak z hlediska architektury, tak malířství, kterému 

v současné době hrozí nevratný zánik.

III. Doporučení pro památkovou obnovu

Paradoxně právě jedna z nejkvalitnějších drobných sakrálních staveb na Českolipsku je 

dnes ve velmi špatném stavu a dokonce ani není na seznamu kulturních památek. Na zkáze 

památky se navíc významně podepsala i existence vojenského prostoru Ralsko, ve kterém kaple 

byla. Zřejmě jedinou opravou provedenou po zániku vojenského újezdu v roce 1991 byla oprava 

střechy, kterou inicioval mimoňský farář.86 Přestože byla na střechu použitá pro památky 

nevhodná lepenková krytina, můžeme být za tuto opravu rádi, protože ta alespoň částečně 

zpomalila zánik cenné památky.

V rámci této diplomové práce byl autorkou proveden operativní průzkum.87

V první řadě by měl být povolán restaurátor, který by provedl záchranu cenné malby iluzivního 

oltáře. Poté by se mělo přistoupit k celkové obnově stavby, zajistit ji staticky, obnovit vnější i 

vnitřní omítky včetně barevnosti a zajistit sanaci zdiva proti vlhkosti.

Za zmínku stojí také to, že dnešní stav kaple, zejména tedy nápisy sovětských vojáků, 

jsou svým způsobem také dokladem historického vývoje a druhotného života stavby. V tomto 

případě by ale jistě nebylo vhodné uvažovat o jejich zachování či dokonce ochraně, protože 

přítomnost vojsk kapli zásadně poničila a zasáhla do uměleckých a estetických kvalit stavby, 

které jsou v tomto případě ty hlavní. Její barokní podoba by v obnovené formě měla jistě větší 

památkovou hodnotu než při zachování vandalských nápisů.

Na základě provedené dokumentace, která by měla být ještě rozšířena například 

o restaurátorský průzkum, průzkum krovů apod., by měla být kaple obnovena. V tomto případě 

                                                  
86 PRÖLLER (pozn. 86), 60.
87 Originál je uložen v archívu Národního památkového ústavu územní odborné pracoviště v Liberci, kopie je 
přiložena.
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by se mohlo přistoupit ke konzervaci historických nápisů, kterými je popsán v podstatě celý 

vnější plášť kaple téměř do výšky dvou metrů.

V neposlední řadě by bylo třeba najít stavbě vhodné využití, v ideálním případě ji 

ponechat přístupnou veřejnosti. Svým způsobem by tak byl kapli navrácen i její původní význam, 

kdy sloužila k tichému rozjímání v lesním tichu. Brzy by ale jistě nastal problém s vandalismem, 

protože stavba stojí v lese, téměř mimo civilizaci, a tak je pro činnost vandalů ideálním objektem. 

Bylo by tedy nutné stavbu proti těmto živlům zabezpečit, ideálně však tak, aby zůstala 

viditelná malba, která stavbě dodává vysoké estetické hodnoty.



39

7.2.3 Břehyně

I. Historie a urbanismus obce

Malá osada Břehyně leží asi 3 kilometry severovýchodně od Doks, na hrázi Břehyňského 

rybníka. Severovýchodně nad obcí se tyčí Mlýnský vrch (390 m n. m.), který je společně 

s rybníkem a přilehlou bažinatou oblastí zahrnut do Národní přírodní rezervace Břehyně –

Pecopala. Obcí protéká Břehyňský potok, který zavodňuje rybník. Na historické mapě je patrné, 

že obec byla malého rozsahu, bylo zde jen několik usedlostí, z nichž jednoznačně největší 

pozemek náležel mlýnu, který je patrně nejstarší stavbou v obci a je zachovaný dodnes. Do 

dnešní doby je z původní vesnické zástavby zachována v podstatě jen kaple, boží muka vedle ní, 

několik roubených staveb a mlýn.

Podle pověsti byla osada založena Karlem IV., první spolehlivá písemná zmínka ale 

pochází až z roku 1460 v listině krále Jiřího z Poděbrad, která udělila městu Doksy právo na 

břehyňský mlýn. Osada ale postupně zanikla, zůstal jen mlýn, u nějž pak v 18. století vznikla 

osada nová. Od 40. let 18. století až do první republiky zde fungoval soukromý podnik (mlýn a 

vodní pila) Františka Wünsche. Ten dodával dříví na stavbu Terezína a stavbu a zpevňování cest. 

Později bylo podnikání Wünschů rozšířeno i na bělení a barvení plátna. Břehyně však neměla 

zrovna výhodnou polohu pro podnikání, a tak se za první republiky stala spíše oblíbeným 

výletním místem, kterým zůstala dodnes.88

II. Kaple sv. Vavřince

Na bývalé návsi při hrázi Břehyňského rybníka stojí kaple sv. Vavřince datovaná rokem 

1779.89 V této době Břehyně náležela k panství Doksy, které vlastnili Valdštejnové. Přímo 

v osadě působil v době vzniku kaple mlynář a majitel vodní pily František Wünsche.90

Od roku 1958 je kaple prohlášena na kulturní památku, dnes je ve vlastnictví obce, nemá 

žádné využití, bohoslužby ani jiné akce se zde nekonají, veřejnosti je nepřístupná.

                                                  
88 Za informaci děkuji Ing. Aleši Černínovi, Ph.D.
89 Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech 1, A-J, Praha 1977, 133.
90 Za informaci děkuji Ing. Aleši Černínovi, Ph.D.
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a) Stavební podoba kaple

Kaple je drobná sakrální stavba na půdorysu obdélníku se zaoblenými rohy, ke kterému je 

připojen konvexně vydutý presbytář. Hlavní průčelí je jednoosé, členěné pilastry, završené 

křídlovým štítem. V ose je prolomené obdélným dveřním otvorem. Boční stěny jsou rovněž 

jednoosé, členěné lizénovým rámem a prolomené kasulovým oknem. Střecha je sedlová se 

sanktusovou vížkou.

V interiéru je kaple bez architektonického členění stěn, zaklenutá je valenou klenbou se 

styčnými lunetami.

b) Podrobný popis kaple

Exteriér

Kaple není zcela orientovaná, obrací se presbytářem na severovýchod. Je obdélná se 

zaoblenými rohy a konvexně vydutým presbytářem. Stojí v mírně svažitém terénu. Terénní rozdíl 

je vyrovnán zvýšeným soklem na severozápadní straně.

Hlavní průčelí je jednoosé, symetrické podle střední osy, završené křídlovým štítem. Má 

při nárožích pilastry, jejichž hlavice jsou provedeny pouze náznakově v úrovni římsy, která je 

řešená jako podbrádka. Mezi nimi se nachází obdélný dveřní otvor rámovaný jednoduchým 

ostěním bez soklu, hladkým, profilovaným pouze na okrajích.

Na římsu nasedá štít dělený do dvou horizontálních částí. Spodní část štítu má samostatný 

sokl, který je dnes z části zakrytý přesahem šindelové střechy. Na sokl nasedá obdélné pole 

vymezené pilastry. Ty mají opět hlavice jen náznakově vyznačené v úrovni římsy - podbrádky. 

K obdélnému střednímu poli je na každé straně připojené volutové křídlo (volutu zde lze jen 

předpokládat, v současné době ani na starších fotografiích patrné nejsou). Mezi pilastry je nika.

Horní část štítu je trojúhelníková, dnes z větší části zakrytá přesahem šindelové střechy. 

Štít vrcholí kovovým křížkem.

Jihovýchodní i severozápadní stěna kaple jsou shodné. Fasáda je jednoosá, stěna má při 

nárožích opět pilastry, resp. spíše lizény, které jsou v horní části spojené vodorovným pásem, 

takže vytváří lizénové rámce. Stěna je prolomená kasulovým oknem. Pilastr/lizéna blíže 

hlavnímu průčelí má naznačenou hlavici odstupněním v úrovni římsy – podbrádky. Lizéna blíže 

presbytáři toto odstupnění nemá, je to tedy (spíše než pilastr) lizéna, avšak s patkou. Stejná lizéna 
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je pak i přisazena z obou stran k presbytáři na severovýchodní straně kaple. Závěr kaple je 

konvexně vydutý, bez vpadlých polí či oken.

Kaple je krytá sedlovou střechou, která nad presbytářem přechází v půlkuželovou. Střecha 

je šindelová a má po opravě poměrně velký přesah přes podbrádku a zasahuje i do architektury 

štítu. V hřebeni střechy je na severovýchodní straně šestiboká dřevěná sanktusová věžička 

s cibulovou šindelovou střechou zakončenou křížkem.

Stavba má světlý okrový nátěr, sokl, pilastry, římsa a ostění jsou bílá.

Interiér

Interiér kaple odpovídá její podobě v exteriéru, kaple má obdélnou loď a presbytáře na 

půdorysu úseku kruhu. 

Podlahu tvoří velké pískovcové dlaždice. Presbytáře je zvýšený dřevěným stupínkem. 

Loď kaple má valenou klenbu se styčnými lunetami. Vodorovné členění zde žádné není. Boční 

zdi (severozápadní a jihovýchodní) jsou z interiéru bez jakéhokoliv členění, prolomeny jsou 

pouze kasulovým oknem se širokou špaletou.

Presbytář rovněž kopíruje vydutý tvar, který je v exteriéru, je také bez dalšího členění. V 

konše presbytáře je jedna trojúhelná výseč.

Vybavení

V kapli jsou dochované barokní tři páry dřevěných lavic. Ostatní vybavení zajišťují pouze 

reprodukce obrazů Panny Marie, Krista a dalších svatých, které nemají s barokním interiérem nic 

společného.

III. Umělecko-historické hodnocení

Kaple je typickým příkladem drobné vesnické sakrální architektury. Její architektonické 

řešení je obeznámeno s řádovou architekturou, tvaroslovný systém je však velmi zjednodušen, 

což je určitě dáno i mnohými opravami a úpravami, kterými kaple od doby svého vzniku prošla. 

Zajímavé, avšak nikoliv netypické, je použití kasulových oken ve stěnách lodi, prvku, který do 

naší architektury přinesl K.I. Dientzenhofer a který se stal oblíbeným prvkem české barokní, 

zejména sakrální, architektury po celé 18. století, a to jak v oblasti slohové, tzv. vysoké 

architektury, tak v architektuře pololidové i zcela lidové.
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IV. Zhodnocení památkové obnovy

Dnešní podoba kaple je dána zřejmě poměrně nedávnou opravou, která probíhala v roce 

2004. Pří této opravě došlo k výměně dožilé střešní šindelové krytiny za nový šindel, výměně 

klempířských prvků a drobným opravám fasády a obnově jejího nátěru.

Zatímco opravě fasád, včetně barevnosti, nelze celkem nic zásadního vytknout, oprava 

šindelové střechy zcela změnila výsledný vzhled kaple. Na starší fotografii ze 60. či 70. let 20. 

století91 je vidět, že kaple sice měla šindelovou střechu, ale tvar šindelů byl odlišný než je tomu 

dnes. Kromě toho dnešní podoba výrazně vychází z roubené lidové architektury. Šindelová 

střecha má výrazný přesah, římsa oddělující štít od průčelí lodi je mnohem masivnější než na 

starší fotografii. Římsa, která pak rozděluje štít na dvě etáže, je výrazně velikostně nadsazená, 

takže dokonce svou hmotou téměř zastínila vrcholový trojúhelný nástavec (kde navíc zcela jistě 

došlo k odbourání původní hmoty) a připomíná spíše kabřinec na štítech lidových staveb. Stejně 

tak je tomu i u střechy sanktusníku, který nyní svým vzhledem působí, že kaple je typickým 

příkladem dřevěné lidové barokní architektury. V této souvislosti je také třeba uvést, že šindel by 

měl být natřen, k čemuž se zatím nepřistoupilo.

Toto řešení by mohlo být z hlediska památkové obnovy akceptovatelné v případě, že by 

vzniklo například v 19. století v kontextu místní roubené architektury anebo v období první 

republiky, kdy byl návrat k tradičnímu lidovému umění živým fenoménem. Díky fotografii, která 

vznikla kolem roku 1900 a fotografii ze 60. nebo 70. let 20. století však můžeme usoudit, že toto 

lidové řešení střechy je dílem až druhé poloviny 20. století, ne-li dokonce století nynějšího.

Přestože kaple není významnou barokní stavbou, která by výrazněji zasáhla do vývoje 

stylu, nynější oprava změnila její charakter a přidala na lidovém výrazu, který ne zcela odpovídá 

původnímu záměru.

Otázkou také zůstává letopočet 1769, který je nyní obnoven (či spíše zcela nově vytvořen) 

ve vrcholu štítu. Kaple je totiž v dostupné literatuře datovaná až o deset let později – 1779.

V. Doporučení pro další památkovou péči

Z kaple by měly být sňaty nevhodné prvky přidané poslední opravou, protože narušují a 

zcela mění její původní barokní podobu. Ta by měla být co nejpřesněji obnovena podle 

                                                  
91 Fotografie bohužel není přesně datovaná.
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dochovaných starších a historických fotografií, případně podle průzkumu před poslední opravou 

(byl-li proveden).
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7.2.4 Častolovice

I. Historie a urbanismus obce

Obec Častolovice leží asi 3,5 kilometru od České Lípy směrem na Český Bor. Okolní 

zvlněné krajině dominují vrchy vulkanického původu Špičák a Skalický vrch.

Název Častolovice je zřejmě odvozen od českého šlechtice Častolova ze Žitavy, jehož lid tu žil a 

který je jedním z prvních v rodu Ronovců. Častolovice patřily zpočátku k nedaleké České Lípě, 

později od 16. století až do konce feudalismu k panství Zákupy. Ves vznikla ve 14. století, 

tomuto období odpovídá i půdorysný lánový charakter, který prokazuje jednorázovou vrcholně 

středověkou lokaci. První zmínka pochází z roku 1394.92

Velké lidové usedlosti jsou situovány do dvou krátkých protilehlých řad okolo malého 

potoka Šporka, který obcí protéká a jehož kotlina určuje jádro celé obce. Na jednotlivé usedlosti 

navazují částečně paprsčitě vymezené lány záhumenicové plužiny.93

I přes novější stavby, které v obci vznikly během 20. století je zde zachována původní 

urbanistická situace a mnoho původní roubené lidové architektury.

Od roku 2005 jsou Častolovice součástí České Lípy.94

II. Kaple

Přibližně ve středu obce, na návsi, severozápadně od hlavní komunikace stojí kaple.

Otázkou zůstává její zasvěcení, některé zdroje uvádí zasvěcení Nejsvětější Trojici95, jiné 

Nanebevzetí Páně96.

Jako rok její výstavby uvádí většina literatury rok 1797.97

Kaple není prohlášena za kulturní památku, jejím vlastníkem je město Česká Lípa. Kaple 

je dnes prázdná, veřejnosti nepřístupná, bohoslužby ani jiné akce se zde nekonají.

Kaple stojí na mírně vyvýšeném místě, prostranství před kaplí je upraveno jako 

půlkruhová terasa, na kterou vedou z jihu čtyři schody. Terén je zároveň mírně svažitý, směrem 

                                                  
92 Jan PEŠTA: Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná 
vesnická sídla v Čechách 5, Liberecký kraj. Severní Čechy, Praha 2011, 40.
93 Ibidem, 40.
94 http://www.bohmischleipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=73, vyhledáno 4. 5. 
2012.
95 POCHE (pozn. 89), 174.
96 Marie VOJTÍŠKOVÁ/ Jaroslav PANÁČEK: Česká Lípa, Liberec 1976, nepag.
97 VOJTÍŠKOVÁ/ PANÁČEK (pozn. 96), nepag.; POCHE (pozn. 89), 174.
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k presbytáři se zvedá a tomuto terénnímu rozdílu odpovídá i sokl, který stupňovitě ustupuje. Svah 

má vliv i na samotnou architekturu, stěna lodi je na severozápadní straně (tedy straně blíže 

presbytáři) nižší. Presbytář má terénní rozdíl vyrovnán zvýšením soklu.

a) Stavební podoba

Kaple je středně velká obdélná stavba s mírně odsazeným obdélným presbytářem. Stavba 

je neorientovaná, presbytář směřuje na severozápad. K jihozápadní straně kaple přiléhá obdélná 

sakristie.

Hlavní průčelí je jednoosé, členěné v ose vpadlým půlkruhově zakončeným polem, 

v němž je obdélný dveřní otvor a malé okno. Nároží jsou zdobená armováním. Boční stěny lodi 

jsou trojosé, v osách jsou umístěna okna. Na jihozápadě je přisazená obdélná sakristie. Presbytář 

je členěn vpadlými poli, která mají konkávně probrané rohy.

V interiéru má kaple shodné řešení hmoty jako v exteriéru, obdélná loď a k ní přisazený 

presbytář. Stěny kaple postrádají jakékoliv architektonické členění.

b) Podrobný popis

Exteriér

Jedná se o obdélnou stavbu s mírně odsazeným obdélným presbytářem. Stavba je 

neorientovaná, hlavní průčelí se obrací k hlavní cestě, tedy na jihovýchod, presbytář pak na 

severozápad. K jihozápadní straně kaple přiléhá obdélná sakristie.

Hlavní průčelí je jednoosé, symetrické podle střední osy, ploché, nezvlněné. Nároží jsou 

dekorována armováním. V ose je prolomené obdélným dveřním otvorem a obdélným okénkem s 

půlkruhovým záklenkem, které je usazeno na podokenní římsu. Oba tyto otvory jsou zasazeny do 

užšího vpadlého půlkruhově zakončeného pole, které přerušuje hlavní římsu a zasahuje až do 

štítu. Štít má tvar rovnostranného trojúhelníka, kopíruje tvar sedlové střechy a kromě 

přesahujícího vpadlého pole není nijak jinak členěno. Štít opticky vrcholí kovovým

patriarchálním křížkem, který je umístěn v hřebeni střechy mírně za průčelím.

Boční, severovýchodní stěna lodi je trojosá, v osách jsou umístěna okna. Není nijak 

architektonicky členěná, prolomená je pouze třemi obdélnými okny s půlkruhovým záklenkem, 

která nasedají na podokenní římsu a jsou rámována jednoduchým, jednou odstupněným ostěním.
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Jihozápadní stěna je stejná jako stěna severovýchodní, jen místo okna nejblíže 

k presbytáři je ke stavbě přisazena obdélná sakristie. Její nároží jsou opět dekorována 

armováním, jihovýchodní stěna je prolomena obdélným oknem s půlkruhovým záklenkem, které 

je posazeno na podokenní římsu.

Presbytář je obdélný, jeho severovýchodní a jihozápadní stěna je členěná obdélným 

vpadlým polem, které má konkávně probrané rohy. V tomto poli je obdélné okno se 

segmentovým záklenkem, bez ostění či podokenní římsy. Severozápadní stěna presbytáře je bez 

jakéhokoliv členění.

Celá kaple je krytá sedlovou střechou, jako střešní krytina jsou použité eternitové šablony. 

Nad presbytáře je v hřebeni střechy šestiboká dřevěná sanktusová věžička, která má plechem 

pokrytou cibulovou střechu s makovicí. Uvnitř je zvon.

Interiér

Kaple je dnes veřejnosti nepřístupná, a tak bohužel nebylo možné provést dostatečnou 

fotodokumentaci interiéru.

Stěny kaple postrádají jakékoliv architektonické členění, prolomeny jsou pouze okny a na 

jihozápadní straně je obdélný vchod do sakristie. Zvýšený presbytář je zaklenut valenou klenbou 

se dvěma styčnými výsečemi. Od lodi je oddělen čtyřmi schody.

Vybavení

Kaple je dnes zcela prázdná, nachází se zde pouze dřevěný barokní oltář s mensou 

tumbového tvaru a s nízkým oltářním nástavcem, který je tvořen tabernáklem a k němu 

připojenými křídly.

III. Umělecko-historické hodnocení

Veškerá literatura se podrobnějšímu popisu nebo vývoji kaple zatím vyhýbá. Přestože se 

dnes nejčastěji uvádí, že se jedná o pozdně barokní kapli vystavěnou roku 1797, jde v podstatě 

z větší části o novostavbu 20. století.
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Na historické pohlednici z konce 19. století, odeslanou roku 190098 je vidět, že kaple je 

z větší části dřevěná, odpovídající svým charakterem okolním roubeným stavbám. Zděný je 

pouze presbytář, který je zřejmě původní pozdně barokní kaplí z roku 1797.

Dnešní podoba tedy vznikla až ve 20. století a zcela pohltila původní stavbu. Barokní je tedy 

s největší pravděpodobností sanktusová vížka, hmota dnešního presbytáře a pravděpodobně i jeho 

architektonické členění v exteriéru, které by stylově odpovídalo roku 1797, i když se dnes 

dochovalo ve značně pozměněné podobě.

Podrobnější stavební vývoj by mohl odkrýt stavebně-historický průzkum, na který však 

tato stavba teprve čeká.

IV. Zhodnocení památkové obnovy

Přestože stavba není na seznamu kulturních památek, rozhodně by si zápis na něj 

zasloužila. 

Nedávno provedená památková obnova značně zjednodušila vnější plášť stavby. Zaniklo 

například armování v hlavním průčelí, vrcholové klenáky na oknech v bočních stěnách lodi, 

podstatně zjednodušená byla i římsa ve štítu na hlavním průčelí. Zmíněné detaily jsou viditelné 

na fotografii z roku 1988. Tyto zásahy zapříčinily, že stavba dnes působí velmi tvrdě.

Obnoveno bylo zřejmě poslední barevné řešení fasád, dokončena však mohla být i oprava 

soklu, který je dnes ponechán zcela bez jakékoliv omítky či jiného ošetření a pohledově se tak 

vyděluje od ostatní hmoty objektu.

IV. Doporučení pro další památkovou péči

V rámci další opravy by měly být dodatečně obnoveny zaniklé detaily výzdoby a 

architektonického členění. Měly by také být vyměněny výplně oken, resp. jejich zasklení, protože 

nynější terčové sklo nedá dobře vyniknout členění oken, které je typické pro dobu vzniku kaple, 

resp. jejího novějšího přístavku.

Kapli by se mělo také najít využití, alespoň prostor využít pro občasné mše. Prostorná loď 

by mohla dobře sloužit i jako výstavní prostor, kde by se mohla například uspořádat expozice o 

historii Častolovic, které byly zejména v první polovině 20. století, tedy v době vzniku větší části 

                                                  
98 http://www.bohmischleipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=198, vyhledáno 
6. 5. 2012.
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dnešní kaple, velmi živou obcí s mnoha fungující kulturními, baráčníckými, rolnickými a 

sportovními spolky.
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7.2.5 Dražejov

I. Historie a urbanismus obce

Dražejov leží jižně od obce Dubá, v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Nevelké 

odlesněné prostranství, kde se ves rozkládá, je vymezeno ze všech stran pískovcovými roklemi. 

Jádrem vesnice je obdélná náves obklopená velkými usedlostmi původně patrně jen ze dvou stran 

(jižní a východní). Snad už před třicetiletou válkou započala zástavba ze severní strany návsi, 

během 18. a 19. století pak vznikla celá enkláva domků podél cesty klesající po temeni skalnaté 

ostrožny severozápadním směrem. Viditelné skalní stěny, které vymezovaly prostranství, na 

kterém se obec rozkládá, způsobily, že na přelomu 19. a 20. století se Dražejov často nazýval 

Felsendorf, tedy skalní ves.99

Dnes je ve vsi dochovaná pouze jediná roubená stavba, ostatní zástavba je mladší. Je tomu 

tak proto, že obec roku 1832 postihl velký požár, kterému většina dřevěných staveb podlehla.100

Ves se poprvé připomíná roku 1402, tehdy připadla jako dělení berkovského majetku pod hrad 

Čap, je tedy pravděpodobné, že existovala již dříve. Od druhé poloviny 15. století až do konce 

feudalismu patřila obec k panství Houska.101

II. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Uprostřed návsi, jejíž tvar zůstal od 19. století v podstatě nezměněn, se nachází pozdně 

barokní kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Kaple byla vystavěna v roce 1767, avšak po 

velkém požáru byla roku 1835 upravená.102

Kaple je památkou zapsanou na Ústředním seznamu kulturních památek ČR. O kapli dnes 

pečuje římskokatolická církev, která ji i přesto, že kaple byla několikrát vykradená, jednou za čas 

otevírá veřejnosti. Kromě bohoslužeb, které se tady přibližně jednou za měsíc konají, je každý 

rok v kapli vánoční mše, která se těší hojné účasti místních obyvatel i chatařů z nedalekého 

okolí.103

                                                  
99 PEŠTA (pozn. 92), 62-63.
100 Ibidem, 62-63.
101 Ibidem, 62.
102 Ibidem, 63.
103 Za informaci děkuji Mgr. Milanovi Mordačíkovi.
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a) Stavební podoba

Kaple je orientovaná, má obdélný půdorys se zaoblenými rohy a s půlkruhovým 

presbytářem a přisazenou sakristií. Hlavní průčelí je jednoosé, symetrické podle střední osy, 

završené křídlovým štítem. Při každém nároží má jeden pilastr. Boční stěny jsou taktéž jednoosé, 

při nárožích členěné dvojicí sdružených pilastrů, v ose prolomené oknem s karnýzovým 

záklenkem umístěným v hluboké špaletě. Na severní straně je připojená obdélná sakristie a 

přístavek se schodištěm na kruchtu.

Střecha kaple je sedlová, krytá bobrovkami, v hřebeni se sanktusníkem.

Interiér kaple je zajímavý zejména dochovaným architektonickým členěním stěn a 

orámováním otvorů oken a dveří. Okna a některé dveřní otvory mají v interiéru šambrány 

s klenáky. V presbytáři jsou ve štuku provedené sdružené pilastry. Strop je dřevený, nad 

presbytářem plochý, nad lodí klenutý.

b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple je orientovaná, s mírným odklonem – presbytář směřuje mírně k severovýchodu.

Kaple má obdélný půdorys se zaoblenými rohy a s půlkruhovým presbytářem a přisazenou 

sakristií. Má nízký sokl.

Hlavní průčelí je jednoosé, symetrické podle střední osy, završené štítem. Při každém 

nároží má jeden pilastr. Pilastry mají nezaoblené patky, hlavice se nejvíce podobá hlavici římsko-

dórské. Pilastry v hlavním průčelí nesou úsek kompletního kladí. Architráv je tvořen spíše 

zopakováním profilace hlavice, i když je profilace trochu odlišná, spíše než způsobem, který by 

odpovídal antickému řádovému tvarosloví. Vlys je výrazně vysoký a římsa, která probíhá mezi 

oběma pilastry je v úrovni pilastrů částečně zakrytá vlysem.

V ose průčelí je obdélný dveřní otvor, který je rámovaný ostěním, které má jen plasticky 

zdůrazněný okraj, vlastní sokl a vrcholový klenák.

Nade dveřmi je okno s karnýzovým záklenkem, které je v hluboké, jednou odstupněné 

špaletě. Nad hlavní římsou je štít, rozdělný do dvou částí. Spodní část má v ose niku se soklem, 

na kterém zřejmě původně stála socha. Při patě štítu jsou sokly s koulemi. Horní část štítu je 

oddělná římsou, má trojúhelníkový tvar. Uprostřed je slepé kruhové pole, dneska prázdné, 
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nezdobené, dle starších fotografií zde byl vyobrazen kříž. Štít pak vrcholí kovovým 

patriarchálním křížkem.

Boční, jižní, průčelí lodi je jednoosé, při nárožích má vždy dvojici pilastrů. Pilastr 

nejblíže hlavnímu průčelí je spojen přes zaoblené nároží s pilastrem v hlavním průčelí, a to 

profilací, která vychází z hlavice a z části architrávu, spojení těchto dvou pilastrů je také v úrovni 

patky. Sdružené pilastry na bočním průčelí nesou také úsek kompletního kladí, tentokrát 

provedené v klasičtější podobě než na průčelí. Architráv je trojdílný, vlys nezasahuje do římsy. 

Část architrávu a římsa probíhá podél celého jižního průčelí a plynule přechází i na presbytář. 

V ose bočního průčelí se nachází okno s karnýzovým záklenkem, stejně jako na hlavním průčelí 

umístěné v hluboké špaletě.

Presbytář je půlkruhový, při krajích jsou opět sdružené pilastry, které těšně přiléhají 

k pilastru na boční stěně, východnější z dvojice pilastrů na presbytáři dokonce podbíhá pod 

pilastr boční stěny. V ose presbytáře je v úrovni vlysu malé okénko.

Severní stěna kaple je ve svém členění stejná jako stěna jižní, členění ale není tak patrné, 

protože je k této stěně přistavěna sakristie a přístavek se schodištěm na kruchtu. Sakristie je 

obdélná se zaoblenými rohy. Každá stěna je rámována lizénovým rámcem, lizény mají ale 

náznaky hlavic v úrovni římsy. Na severní straně sakristie je oválné okno, které svou špaletou 

zasahuje do úrovně římsy. V západní stěně sakristie je obdélný dveřní otvor se stejným ostěním 

jako má dveřní otvor v hlavním průčelí. Přístavek schodiště na kruchtu je také obdélný, 

z východní strany má dveře, ke kterým vede několik schodů. Není členěn žádnými 

architektonickými prvky, je hladký, pouze se zvýrazněným soklem.

Kaple má sedlovou střechu, dnes plechovou, dříve krytou taškami, bobrovkami 

s korunovou vazbou. Na východní straně je v hřebeni střechy osmiboká sanktusová vížka, která 

má jehlancovou plechovou střechu zakončenou křížkem.

Interiér

Loď kaple je obdélná, na ni na východní straně navazuje presbytář na půlkruhovém 

půdorysu. 

Západní stěna je prolomená dveřním otvorem, který má rozevírající se zaoblené špalety, 

zaoblené nároží je dekorováno vpadlým polem. Těsně nad vchodem je dřevěná kruchta.
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Severní stěna lodi je prolomená oknem s karnýzovým záklenkem, které má šambránu se 

zvýrazněným vrcholovým klenákem.

Jižní stěna lodi je taktéž prolomená stejným oknem jako stěna severní. Kromě toho je v ní 

ještě obdélný vstup do sakristie, který má jednoduchou šambránu, pouze na okraji zvýrazněnou 

lištou. Na rozhraní lodi a presbytáře je v severní stěně ještě obdélné okno, které má směrem do 

lodi jednoduché neprofilované ostění.

Presbytáře je v místech, kde se stýká se stěnou lodi vymezen dvojicí pilastrů, které mají 

jen obrysově naznačenou hlavici, dozdobenou navíc drobnými lidovými dekoracemi. Jeden 

pilastr na severní stěně je přerušen oknem do sakristie, pod kterým již pilastr nepokračuje.

Pilastry nesou úsek kompletního kladí. Konvexně prohnutá stěna presbytáře o něco 

ustupuje proti úrovni pilastrů, je bez jakéhokoliv architektonického členění, pouze v ose 

presbytáře prolomená drobným okénkem, které má do lodi špaletu ve tvaru kvadrilobu.

Kaple je krytá dřevěným stropem z prken, který je nad presbytářem plochý a nad lodí je 

stlačená klenba.

Sakristie je obdélná se zaoblenými rohy. Její západní stěna je prolomena obdélným 

vchodem, který má poměrně hlubokou, segmentově zakončenou špaletu. Severní stěna je 

prolomená malým obdélným okénkem zasazeným taktéž do špalety. Východní stěna presbytáře 

je bez oken i dveřních otvorů. Jižní stěna, tedy stěna, kterou má sakristie společnou s lodí kostela 

je prolomená obdélným dveřním otvorem a obdélným oknem, oba otvory mají směrem do 

sakristie segmentově zakončenou špaletu. Celá sakristie je v horní části lemována širokou 

páskou, která má v rozích místnosti dekoraci v podobě krátké římsy tvořené z drobným 

trojúhelníků, jakoby kapek.

Sakristie je plochostropá, strop je sestaven z dřevěných prken.

Výzdoba a vybavení

Kaple má unikátně dochovaný původní oltářní architekturu – menzu, tabernákl, retabulum 

i postranní branky. Oltář je dřevěný, malovaný. Uprostřed je nika se sochou sv. Jana 

Nepomuckého, která však není původní součástí barokní kaple ani barokního oltáře, na místo 

byla druhotně osazena.104

                                                  
104 Za informaci děkuji Mgr. Milanovi Mordačíkovi.
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Na západní straně je dřevěná kruchta. Kromě toho je v kapli novější, nebarokní, vybavení 

– lavice, obrazy křížové cesty, harmonium.

III. Umělecko-historické a stavebně-historické hodnocení

Kaple je cennou památkou, která má svůj význam nejen z hlediska urbanismu obce, ale i 

jako stavba samotná. Aby však mohl být význam kaple správně interpretován, bylo by potřeba 

provést stavebně-historický průzkum, který by její vývoj objasnil.

Již ze zevrubného popisu kaple je zřejmé, že dnešní podoba kaple je výsledkem několik 

stavebních fází. Snad právě požár, který vesnici zachvátil roku 1832, výrazně změnil podobu 

barokní kaple.

Je zajímavé, že okna mají šambrány obrácené směrem do interiéru, dokonce se 

zvýrazněným klenákem, zatímco do exteriéru se okno rozevírá hlubokou špaletou. Vchod a okno 

do sakristie mají směrem do lodi také ostění, a tak celkově stěna působí jako by byla exteriérová, 

nikoliv interiérová.

Záměrné jistě také není řešení presbytáře v interiéru, kdy úsek s dvojicí pilastrů je tvrdě 

ukončen a navazuje na něj zcela nečleněná stěna. Vnější přístavek se schodištěm na kruchtu a 

přisazená zákristie zasahující svou hmotou částečně do okna, také vypovídají o tom, že stavba 

byla několikrát přestavovaná.

Nejednotnost interiéru a exteriéru je znát také v uměleckém pojetí architektonických 

prvků. Zatímco v exteriéru je stavba střídmá, téměř bez zdobení, poměrně dobře respektující 

tektonický systém, v interiéru se projevuje celý systém zdrobnělého dekoru.

Kaple je v každém případě pozoruhodnou stavbou, jejíž správnou interpretaci a zařazení 

na příslušné místo vývoje architektury by bylo možné s jistotou provést až po zpracování 

stavebně-historického průzkumu. 

IV. Zhodnocení památkové obnovy

Poslední památková obnova kaple proběhla v roce 2009. Obnovu prováděla 

římskokatolická církev, která je i vlastníkem kaple.

Již dřívější zásah, provedený však jistě po roce 1976, vyměnil kapli střešní krytinu, 

protože právě na fotografii kaple z roku 1976 je patrné, že kaple byla krytá bobrovkami 
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položenými v korunové vazbě. Střecha z bobrovek přitom daleko lépe odpovídala celkovému 

charakteru stavby, a měla být tedy zachována. 

Poměrně čistě, i když ne zcela bezchybně, byly opraveny detaily vnějšího pláště.

Obnovená barevnost správně vychází z poslední provedené opravy, otázkou však zůstává, 

jak důsledně ji dodržuje – zejména v partii soklu se zdají být barevné nepřesnosti.

Největší chybou poslední opravy je tedy to, že před ní nebyl proveden stavebně-historický 

průzkum, protože kaple se před opravou nacházela ve stavu, kdy bylo částečně obnažené zdivo, a 

tak by provádění průzkumu bylo možné i bez větší sondáže, k čemuž by se nyní pravděpodobně 

muselo přistoupit.

Je také třeba upozornit, že kaple je nedílnou součástí urbanismu obce a výrazně se podílí 

na jejím celkovém malebném vyznění. Zejména proto by se mělo v budoucnu velmi citlivě 

přistupovat ke všem zásahům, které budou na kapli a v jejím okolí prováděny.
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7.2.6. Dubá

I. Kaple sv. Barbory

Kaple stojí zcela mimo městskou zástavbu, přibližně jeden kilometr severovýchodně od 

Dubé v lese, přibližně na polovině cesty mezi Novým Berštejnem a Vrchovany.

Dnes je veřejnosti nepřístupná, očividně byla v minulosti využívána jako soukromé 

obydlí, dnes však je silně zanedbaná, nevyužívaná.

Kaple zatím stála mimo jakoukoliv pozornost badatelů, není uvedena ani v žádné 

soupisové literatuře, není prohlášena za kulturní památku. Datována bývá obvykle rokem 

1744.105

a) Stavební podoba

Kaple je poměrně vysoká, má kruhový půdorys. Vnější plášť je členěn sdruženými 

pilastry na diagonálních osách. Má obdélný vstup a nad ním půlkruhově zakončené okno. Boční 

stěny jsou prolomeny oknem ve tvaru kvadrilobu. Kaple je zaklenutá kopulí, střešní krytinu dnes 

nemá.

b) Detailní popis

Exteriér

Z dnešního stavu kaple je patrné, že se jedná jen o torzo původní stavby. Chybí mnoho 

detailů, členění exteriéru je silně narušeno, chybí střecha.

Kaple má kruhový půdorys, je neorientovaná, presbytář směřuje k západu. Vnější plášť 

kaple je členěn čtveřicí sdružených lizén umístěných na ose severovýchod-jihozápad a 

severozápad-jihovýchod. Kaple má jednoduchý jednou odstupněný sokl. Původně pod korunní 

římsou obíhala vodorovná lizéna, která však dnes není obnovená, je obnoven vždy jen její úsek 

nad dvojicí lizén.

Na východě je kaple prolomena obdélným dveřním otvorem, nad kterým je půlkruhově 

zakončené okno. Na severu a jihu je kaple prolomena oknem ve tvaru kvadrilobu.

Korunní římsa je dnes velmi hrubě obnovená, obíhá celou stavbu, na ni nasedá jedna řada 

bobrovek, částečně zakrytá maltou. Střecha kaple dnes chybí, patrný je jen rub kopule.

                                                  
105 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrchovany, vyhledáno 5. 6. 2012.
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Na starší fotografii je vidět, že východní část kaple byla zřícená. Dnešní dveřní otvor a 

okno nad ním, stejně jako vystouplá obdélná pole vedle dveří jsou dílem až 20. století.

Interiér

Kaple byla využívána zřejmě jako soukromé obydlí, takže je pravděpodobné, že interiér je 

silně přestavěn, zřejmě i přepatrován. Toto využití je vidět také na novodobém zasklení oken a 

osazením bytových dveří. Kaple je dnes bohužel uzavřená, není možné ani nahlédnout dovnitř.

II. Umělecko-historické zhodnocení

I přes dnešní torzální stav lze soudit, že se mohlo jednat o kvalitní barokní stavbu, v tomto 

směru netypickou svým kruhovým půdorysem. 

Lze předpokládat, že kaple neměla krov, střešní krytina byla položená přímo na rub 

klenby, což je typické pro architekturu italských architektů106. Kruhová kaple takových rozměrů 

není v naší architektuře zase tak častým jevem, a tak by ani tato stavba nedaleko Dubé neměla 

zůstat opomenutá. Zajímavé by mohl být například srovnání s podobnou kaplí, která stojí 

poměrně nedaleko – v Horkách nad Jizerou a datována je přibližně od dvacet let později.

III. Zhodnocení památkové obnovy

Už na starším snímku, patrně někdy ze začátku 20. století, je vidět, že kaple byla už tehdy 

ve velmi špatném stavu. Chyběla střecha, korunní římsa byla výrazně poničené, východní část 

kaple byla zřícená. Zřejmě bez jakékoliv dokumentace a průzkumu byla kaple během 20. století 

opravená a na východě dostavěná. Tato oprava však vedla k zániku téměř všech původních prvků 

a detailů.

IV. Doporučení pro další památkovou péči

Ke kapli by se měl zpracovat minimálně archívní průzkum, který by mohl osvětlit nejen 

její historii, ale i dřívější podobu, snad i přímo podobu, kterou měla v době svého vzniku.

Podle získaných materiálů by měla být kaple obnovena, v první řadě by měla dostat 

novou střechu. Odstranit by se mělo nevhodné vnitřní vybavení a další nevhodné prvky (výplně 

oken, dveře, mříže apod.)

                                                  
106 U nás poprvé ve Vlašské kapli v Praze.
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Opravená kaple by pak mohla sloužit jako zajímavé turistické místo, podobně jako kaple 

sv. Eustacha na Borečku (viz níže).
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7.2.7 Horky

I. Historie a urbanismus obce

Obec Horky leží při severním okraji chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Ves je 

situována ve svahu nad Horeckým dolem.

Vesnice se skládá ze dvou celkem samostatných částí, z nichž výše položená, v okolí 

návsi s kaplí, je jistě starší. Náves trojúhelníkového tvaru byla na delších stranách lemována 

několika velkými usedlostmi, na které navazovaly krátké pásy plužiny. Patrně až v 18. století 

vznikla druhá část obce, rozvolněná zástavba na dně Horeckého dolu. Během 20. století se 

v Horkách nekonaly žádné větší stavební práce a výstavby nových objektů, takže v obci dodnes 

stojí mnoho roubených staveb a obec si zachovala svůj původní ráz.107

První písemná zmínka o obci je z roku 1253, kdy ji společně s Dubou daroval král Václav 

I. pražskému klášteru křižovníků s červenou hvězdou. Po husitských válkách patřily Horky 

nedalekému hradu Starý Berštejn, po jeho opuštění pak k zámku Nový Berštejn. Okolo roku 1600 

krátce patřily k Deštné, ale již roku 1622 byly připojeny nazpět k Dubé. Vesnice značně utrpěla 

za třicetileté války. Po jejím skončení Horky připadly k panství Deštná, ale roku 1659 byly opět 

připojeny k panství Dubá (Berštejn), v jehož správě zůstaly až do konce feudalismu.108

II. Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Uprostřed svažité návsi v horní části vesnice stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie, dříve 

Nejsvětější Trojice. Kaple je nejčastěji datována buď rokem 1790109, anebo rokem 1797110.

Kaple je na seznamu kulturních památek. Až do roku 1974 byla historickým majetkem 

obce Horky, poté byla tehdejším Městským národním výborem Dubá prodána do soukromých 

rukou. V soukromém majetku byla až do roku 2004, kdy ji majitel prodal za symbolickou cenu 

100 Kč zpět do vlastnictví města Dubá. Kaple prošla v nedávné době rekonstrukcí a dnes se zde 

jednou za čas konají bohoslužby, jinak je kaple pro veřejnost uzavřená.111

                                                  
107 PEŠTA (pozn. 92), 75-76.
108 Ibidem, 75.
109 Ibidem, 77.
110 http://www.znicenekostely.cz, vyhledáno 9. 5. 2012.
111 http://www.pamatky.ceskalipa.org/kostel/kostel.php?co=horky/index, vyhledáno 9. 5. 2012.
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a) Stavební podoba

Kaple je poměrně drobná obdélná stavba s mírně odsazeným půlkruhovým presbytářem. 

Hlavní průčelí je jednoosé, členěné při nárožích dvojicí pilastrů, završené půlkruhově 

zakončeným trojúhelným štítem. V ose je obdélný dveřní otvor a nad ním okno se segmentovým 

záklenkem. Boční fasády lodi jsou rovněž jednoosé, členěné při nároží dvojicí pilastrů, v ose je 

segmentově zaklenuté okno. Střecha je sedlová se sanktusovou vížkou.

Kaple je plochostropá, na stropě je štukové zrcadlo v podobě kvadrilobu. Na západní 

straně je dřevěná kruchta. Vybavení je nepůvodní, je zde klasicistní oltář s kopií původního 

barokního oltářního obrazu, klasicistní kropenka v jižní stěně poblíž presbytáře a dvě lavice.

b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple je orientovaná, presbytář směřuje s drobným odchýlením k východu, je obdélná 

s mírně odsazeným půlkruhovým presbytářem. Stavba je v mírně svažitém terénu, v úrovni 

presbytáře je terén výš, což vyrovnává sokl, který v presbytáři téměř mizí, zatímco na hlavním 

průčelí má výšku přibližně 50 cm. Římsa soklu, obíhající po celém obvodu kaple, tvoří i jakousi 

pomyslnou patku pilastrů.

Hlavní průčelí je jednoosé, symetrické podle střední osy, nezvlněné, završené štítem. Má 

při nárožích vždy dva sdružené pilastry, hlavice se nejvíce podobá hlavici toskánské. Na pilastry 

nasedá vlys a římsa, architráv chybí. Vlys a profilace hlavice probíhá i mezi dvojicí sdružených 

pilastrů, samotná římsa pak po obvodu celé kaple.

V ose hlavního průčelí je obdélný dveřní otvor, který má jednoduché, pouze na okraji 

plasticky zvýrazněné ostění, které má také vlastní sokl, který je o něco nižší než sokl celé kaple. 

Nade dveřmi je obdélné okno se segmentovým záklenkem, které je rámováno hladkým, 

neprofilovaným ostěním. Záklenek okna zasahuje do úrovně vlysu. Nad hlavní římsou je 

trojúhelný štít, který je při krajích přerušen vsazenými sokly s koulemi. V ose má niku, dnes 

prázdnou. Místo horního vrcholu trojúhelníkového štítu je v horní části štít ukončen 

půlkruhovým polem, které je orámované římsou a nahoře dekorováno soklem s kovovým 

křížkem.

Boční, jižní, průčelí má při každém nároží opět dvojici pilastrů. Samotná dvojice je vždy 

spojená probíhající profilací hlavice a probíhajícím vlysem. Dvojice blíže k hlavnímu průčelí je 
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stejným způsobem spojená i s pilastry na hlavním průčelí, vlys a profilace hlavice přechází tedy 

přes zaoblené nároží. Kromě římsy, která probíhá přes celou boční stěnu, spojuje dvojice pilastrů 

i probíhající část (přibližně dvě třetiny) vlysu. V boční stěně je obdélné okno se segmentovým 

záklenkem, rámované hladkým, neprofilovaným ostěním. Na rozdíl od hlavního průčelí zde 

záklenek nezasahuje do úrovně vlysu.

Severní stěna je stejná jako stěna jižní.

Závěr kaple má při nárožích vždy širší lizénu, přibližně do poloviny její šířky zasahuje 

profilace hlavice pilastru, která přesahuje z bočního průčelí přes zaoblené nároží. Mezi těmito 

lizénami je stěna konvexně vydutá a není už nijak členěná. Dle starších fotografií lze usuzovat, že 

těsně pod římsou bylo dříve malé kruhové okénko, dnes však už není vůbec patrné.

Kaple je krytá sedlovou střechou pokrytou bobrovkami, s korunovou vazbou. V hřebeni 

střechy je na východní straně šestiboká sanktusová vížka s cibulovou střechou završenou 

makovicí a kovovým patriarchálním křížkem. Sanktusová vížka je dřevěná, střechu má pokrytou 

plechem. Zajímavá je spodní části sanktusové vížky, která je krytá šupinově tvarovanými šindely.

Interiér

Vzhledem k tomu, že kaple sloužila jistou dobu jako soukromé obydlí, je vnitřní členění 

zachováno jen částečně a je třeba počítat s mnoha nebarokními zásahy.

Loď kaple je obdélná, severní a jižní stěna jsou prolomeny oknem. Západní stěna je 

prolomena obdélným dveřním otvorem, který je zasazen v segmentově zakončené špaletě, nad 

ním je okno se segmentovým záklenkem, rovněž zasazené ve špaletě. Na západní straně je 

dřevěná kruchta, na kterou vede dřevěné schodiště přisazené k jižní stěně kaple.

Loď je plochostropá, na stropě je provedené štukové zrcadlo ve tvaru kvadrilobu.

Koncha presbytáře je zdobená štukovým motivem slunce. V ose presbytáře byla stěna prolomena 

drobným okénkem, které má dovnitř špaletu ve tvaru kvadrilobu. Dnes je okénko zazděné, takže 

na vnějším plášti stavby není vůbec patrné.

Výzdoba a vybavení

Veškeré vybavení kaple, kromě dřevěné kruchty, je sem druhotně dovezené, není 

původní. V kapli se nachází oltář, který sem byl však osazen teprve nedávno a není původně 

určen pro tuto kapli, velikostně i typově sem však zcela zapadá. Za zmínku ale stojí oltářní obraz 
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Nejsvětější Trojice, který je fotoreprodukcí původního oltářního obrazu, který je dnes uchován 

v Německu.112

Kromě oltáře jsou zde dvě lavice podél stěn. Zajímavá je čistě klasicistní kropenka, dnes 

s reprodukcí středověké Madony Roudnické, která je však netypicky umístěná poblíž hlavního 

oltáře, nikoliv u vchodu do kostela.

III. Umělecko-historické hodnocení

Kaple je pěkným příkladem drobné pozdně barokní architektury. Stavitel byl obeznámen 

se základním architektonickým tvaroslovím, které celkem obratně používá, i když s jistou mírou 

modifikace. Například pilastry jsou snad až příliš subtilní, vlys na bočních stěnách kaple se ve 

středním poli nelogicky zužuje. Přesahující profilace hlavic pilastrů přes roh na stěnu 

u presbytáře je z hlediska tektonického sytému stavby nelogickým prvkem, přesah navíc není ani 

dostatečně dlouhý, aby mohl být považován za hlavici dalšího pilastru. Je ale možné, že některé 

z těchto prvků jsou výsledkem pozdějších nedůsledných oprav či úprav, případně jejich logiku v 

naznačeném tektonickém systému mohla podporovat původní, dnes nedochovaná, barevnost.

Stejně tak v interiéru jsou patrné známky pozdějších úprav, svědčí o tom například různá 

výška nasazení hlavní římsy v presbytáři. Klasicistní klenba presbytáře a výrazně stlačený 

vítězný oblouk svědčí o mladším zásahu. Klasicistní tvarosloví sice bylo v roce vzniku kaple 

(1797) již živé, ale je nepravděpodobné, že by již tak brzy zasáhlo i vesnickou architekturu.

Kaple je každopádně cennou součástí vsi Horky a výrazně přispívá k jejímu malebnému 

vzhledu. Sama o sobě je také stavbou poměrně zdařilou, která by si jistě zasloužila podrobný 

stavebně-historický či alespoň archívní průzkum, který by přispěl ke správné interpretaci její 

barokní podoby.

IV. Zhodnocení památkové opravy

Na poslední obnově kaple se výrazně podílelo občanské sdružení Drobné památky 

severních Čech. Oprava probíhala v letech 2005–2007. Během ní byla sejmuta a přetříděna 

bobrovková krytina a tesařsky byl opraven krov, dále bylo obnoveno oplechování věžičky a 

osazen nový kovaný kříž. Doplněny byly také drobné dřevěné šindele na bocích věžičky. Po 

                                                  
112 Když kaple připadla do soukromých rukou, získal oltářní obraz rodák z obce Horky, který však později přesídlil 
do Německa – za informaci děkuji Mgr. Milanovi Mordačíkovi.
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dokončení oprav byla střecha opět pokryta původními taškami, které byly doplněny o jiné, 

druhotně použité. V roce 2006 byl v hrubé podobě obnoven celkový vnější plášť kaple. Dožilé 

omítky byly sejmuty a nahozeny nové jednovrstvé vápenné hlazené dřevem. Staticky bylo 

zajištěno vyklánějící se západní průčelí. Kamenicky byly opraveny zdobné prvky štítu. Na 

náklady obyvatel obce byla vyrobena a osazena nová okna a dveře. O rok později byl aplikován 

vápenný fasádní nátěr. Podařilo se zrealizovat i drenážní odvodnění kolem kaple.113

Dne 26. 6. 2009 byla kaple znovu vysvěcena litoměřickým biskupem Mons. Janem 

Baxantem. Vnitřní výbavu věnovala Římskokatolická farnost Dubá, pod kterou Horky patří.114

Velmi kladně je třeba zhodnotit činnost sdružení i místních obyvatel, protože bez jejich 

zásahy by byla existence památky dále ohrožená. Z fotografií před rekonstrukcí je znát, že kaple 

byla ve špatném stavebně-technickém stavu a pokud by se nepřistoupilo k její opravě, hrozil by 

zánik některých cenných detailů a postupně i celé památky.

Celkový výsledek opravy, či spíše celkový dojem lze považovat za poměrně zdařilý, 

avšak mnoho náležitostí mohlo být provedeno pečlivěji. 

Jedná se konkrétně například o obnovu hlavic pilastrů na vnějším plášti fasády, kde je 

vidět velká nedůslednost a špatné tvarové provedení. Obnově měl předcházet tvarový průzkum, 

zjištěná profilace pak měla být použitá na všechny hlavice i na úseky mezi nimi, a to s důsledným 

dodržením profilace v místech, kde se římsa zalamuje. To platí i pro korunní římsu stavby a i pro 

partie spodní části pilastrů.

Nová střecha sice důsledně dodržela původní střešní krytinu, včetně její vazby, obnoveny 

měly však být i vikýře jasně viditelné na starších fotografiích. 

Dále by se dalo obnově vytknout neomítnutí soklu, což vytrhává sokl z kontextu stavby s 

obnovenou barevností. Sokl byl ponechán zcela bez jakékoliv péče, jsou na něm ponechány 

zbytky omítek z předcházejících oprav. Památková obnova se tím snažila vyřešit problém s 

vlhkostí, který by však měl být vyřešen dostatečnou sanací zdiva a zamezením přístupu další 

vlhkosti, a to včetně vzlínající, tak stékající se střechy. 

Obnova také důsledně nedodržela barevnost z poslední obnovy (zejména v partii vlysu). 

Kladně lze naopak hodnotit zdařilé obnovení sanktusové věžičky, včetně jejího neobvyklého 

šupinového dekoru a barevnosti, která odpovídá bobrovkové krytině.

                                                  
113 http://www.pamatky.ceskalipa.org/kostel/kostel.php?co=horky/index, vyhledáno 9. 5. 2012.
114 Ibidem, vyhledáno 9. 5. 2012.
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V. Doporučení pro další památkovou obnovu

Na stavbě by měly být napraveny chyby, které poslední obnova provedená v letech 2005–

2007 zanedbala, a to zejména lepším provedením detailů profilace říms a důslednou rekonstrukcí 

barevnosti, kterou měla kaple před touto obnovou. Oprava těchto detailů by jistě přispěla 

k lepšímu estetickému působení stavby a lépe by odpovídala její historické podobě. Dále by se 

měla dokončit oprava soklu a vyřešit problém s vlhkostí, protože by se tím prodloužila životnost 

nynějších i budoucích oprav.
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7.2.8 Karasy

I. Historie a urbanismus obce

Ves Karasy leží na severním břehu Novozámeckého rybníka, rozkládá se v poměrně 

úzkém pásu dlouhém asi jeden kilometr podél břehu. Celá je umístěna ve svahu, který se zvedá 

od břehu rybníka na sever.

Vznikala patrně postupným řazením jedné větší usedlosti za druhou, které byly přístupné 

shora, od cesty na Srní. Cesta podél břehu, kterou se do Karas přijíždí dnes, byla průchodná jen 

někdy. V zimě byla hladina rybníka zvyšována, aby bylo možné sekat rákosu, v létě naopak 

snižována kvůli sekání luk.115

První zpráva o vsi pochází až z roku 1525, avšak přízvisko „z Karas“ je v krajině 

doloženo už kolem roku 1400. Karasy patřily odjakživa k panství Nový zámek, od roku 1850 

byly samostatnou obcí. Po druhé světové válce sem přišli obyvatelé z Lužce nad Cidlinou, 

postupně ale počet obyvatel klesal, a tak byla obec zrušená. Od roku 1958 je součást obce Karasy 

připojená k Zahrádkám.116

II. Kaple sv. Jana

Kaple se nachází ve stráni asi 30 metrů od dnešní hlavní příjezdové cesty.

Nejčastěji se uvádí, že je kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, avšak V. Kotyška ve 

svém Úplném místopisném slovníku Království českého z roku 1895 uvádí, že je kaple zasvěcená 

sv. Janu Křtiteli.

V soupisech drobných památek farnosti se uvádí, že „kapli zřídil Samuel Wenzel, 

výměnkář v čp. 9. Dalším zřizovatelem se stal Joseph Hackel, sedlák z čp. 6. První z nich vložil 

k udržování kapitál 84 zl. 48 kr., podle obligace z 6. června 1821. Listina k tomu vystavena 29. 

října 1829 u slavného úřadu v Novém Zámku a dne 30. listopadu 1831 potvrzena. Druhý 

zřizovatel vložil 40 zl. podle obligace z 1. ledna 1828. Listina vystavena v témže úřadě dne 18. 

září 1833 a potvrzena 8. května 1834.“ 117

                                                  
115 Bohumil DANIEL: Zahrádky u České Lípy v dobách minulých, Zahrádky 2006, 122-124.
116 Ibidem, 122-124.
117 Soupisů křížů, soch a kaplí farnosti Jestřebí z 2. poloviny 19. století, blíže nedatováno – za poskytnutí informací 
děkuji Miroslavu Pröllerovi.
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Kaple je ve velmi špatném stavu, dveře jsou otevřené, takže kaple je komukoliv přístupná. 

Uvnitř se sice nacházejí zbytky vybavení, ale z jejich stavu i z celkového stavu kaple je patrné, že 

mše ani jiné akce se tu nekonají a dlouho ani nekonaly. Kaple není zapsána na seznamu 

kulturních památek.

a) Stavební podoba

Jedná se o poměrně drobnou obdélnou stavbu s půlkruhovým presbytářem. Jednoosé 

hlavní průčelí, orientované směrem k dnešní příjezdové cestě, má v ose dveřní otvor a nad 

masivní korunní římsou je završeno volutovým štítem. Boční stěny jsou prolomeny oknem. 

Uvnitř je kaple plochostropá se zbytky mobiliáře.

b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple je neorientovaná, směřuje presbytářem na sever. Je umístěná ve svahu, dnes 

bohužel nešťastně vklíněná mezi ploty, takže je možné přistoupit jen k průčelí, které je natočené 

směrem k dnešní příjezdové cestě, která lemuje břeh rybníka.

Kaple je obdélná se zaoblenými rohy a s půlkruhovým závěrem. Stavba je dnes bohužel 

ve velmi špatném stavu, takže tyto okolnosti komplikují možnost přesného detailního popisu. 

Prostranství před kaplí je částečně také upraveno. Přibližně ve vzdálenosti 7 metrů před kaplí jsou 

dva samostatně stojící kamenné pilíře, ve kterých byla zřejmě zasazena brána. Ve svahu mezi 

pilíři a samotnou kaplí je asi 5 schodů, dnes jsou špatně patrné, zarostlé travou.

Hlavnímu průčelí kaple je jednoosé, symetrické podle střední osy, završeno volutovým 

štítem. Spodní části dominuje obdélný vchod se segmentovým záklenkem. Prostory po jeho 

stranách jsou dekorovány úzkým obdélným vpadlým polem, které má horní i spodní stranu 

konvexně vydutou. Nad dveřním záklenkem je patrný poslední úsek profilace, která rámovala 

horní okraj dveřního otvoru, zároveň je patrný i obrys vrcholového klenáku. Dveře jsou dřevěné, 

dvoukřídlé. Horní část mají zdobenou zvlněnými latěmi.

Korunní římsa kaple je velmi masivní, obíhá kolem celé kaple a nad vchodem (na jižní 

stěně kaple) se vzdouvá, opisuje tvar dveřního záklenku. Štít vstupního průčelí má tvar blížící se 

trojúhelníku, jehož boční strany jsou tvarované tak, že vytváří volutová křídla.
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Boční, východní, stěna je dekorována obdélným vpadlým polem, které má konkávně 

vyduté rohy. Stěna je v ose prolomena malým obdélným okénkem se segmentovým záklenkem. 

Okna mají zvenčí svislou kovanou mříž se dvěma ostny.

Západní stěna je stejná jako stěna jižní.

Závěr kaple je půlkruhový, bez jakéhokoliv členění.

Kaple má sedlovou střechu, která v závěru plynule přechází v půlkuželovou pokrytou 

bobrovkami se šupinovou vazbou. V hřebeni střechy je na východní straně kaple poměrně 

masivní sanktusová věžička, která má půdorys čtverce, je dřevěná a krytá plechovou jehlancovou 

střechou zakončenou makovicí a křížkem.

Omítky kaple jsou dnes dochovány jen velmi torzálně, je však patrná jejich světle okrová 

barevnost.

Interiér

Kaple má drobnou obdélnou loď a půlkruhový závěr, který není nijak oddělen či 

zvýrazněn.

Stěny kaple v interéru nejsou nijak výrazně architektonicky členěny. Boční stěny jsou 

prolomeny okny se segmentovým záklenkem umístěnými ve špaletě. Patrné jsou zbytky 

prosklených okenních výplní.  Kaple je plochostropá, strop nasedá přímo na stěnu, není zde 

žádná římsa. Presbytář je půlkruhový, není rovněž nijak architektonicky členěn. Celá kaple, 

včetně stropu, je uvnitř vymalována modrou barvou, která je však na mnoha místech oprýskaná.

Výzdoba a vybavení

V kapli je dochována velmi poničená dřevěná menza tumbového tvaru s tabernáklem. Má 

bílý nátěr a zepředu nápis IHS. Kromě menzy je zde ještě několik neliturgických nádob (vázičky 

apod.) a textilií.

III. Umělecko-historické hodnocení

Přestože je vznik kaple datován až po roce 1821, stavba stále využívá barokního 

tvarosloví (např. volutový štít) a principů (např. vzdutí korunní římsy). Bylo by tedy zajímavé 

srovnat tuto drobnou kapli s památkami ze stejné doby na Novozámeckém panství a pokusit se 

zjistit, jestli se nemohla stavba vzniknout i dříve. Ve skutečnosti se barokní tvarosloví zejména ve 
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vesnické architektuře udržuje ještě dlouhou dobu poté, co městské stavby dávno ovládá vlna 

klasicismu.

Kaple je ale poměrně čistě provedená. Proporčně dominuje masivní korunní římsa, která 

by také mohla poskytnout jisté vodítko k bližšímu autorskému zařazení.

IV. Doporučení pro památkovou obnovu

Dnešní stav kaple vyžaduje okamžitou opravu, jinak hrozí zřícení dalších částí štítu, 

propadnutí stropu a samozřejmě zánik posledních cenných detailů výzdoby, časem i celé stavby.

V nejbližší možné době by tedy měl být proveden alespoň operativní průzkum, případně i 

průzkum restaurátorský a archívní. Poté by se mělo přistoupit k rekonstrukci střechy a krovů, aby 

se zamezilo zatékání do stěn a interiéru. S tím je samozřejmě spojená sanace obvodových stěn a 

jejich statické zajištění. Stěny by měly být svázány a doplněny současné praskliny a otvory. 

Stejně tak by se měla doplnit i hmota štítu.

Dále by se mělo přistoupit k opravě vnějších fasád a interiéru, s citlivým zachováním co 

největšího možného množství původních detailů (profilace lemující vchod, klenák, profilace 

lemující niku ve štítu, profilace korunní římsy, tvar vpadlých polí apod.). Samozřejmostí je 

odstranění novodobých přídavků (ptačí budka apod.).

Kaple by měla dostat novou omítku a okrový nátěr, jehož zbytky jsou na stavbě dodnes 

patrné.

Upraveno by se mělo i prostranství v okolí kaple, tzn. odstranit všechny vzrostlé keře, aby 

nezakrývaly a neničily průčelí kaple. Obnovit by se mělo také přístupové schodiště a dva volně 

stojící pilíře. V ideálním případě by se měl upravit prostor nejen před průčelím, ale i kolem celé 

kaple – což by obnášelo jednání se soukromým majitelem přilehlého pozemku – protože její 

vklínění mezi ploty výrazně ubírá památce na působivosti.

V interiéru by se měl vhodným způsobem obnovit původní modrý nátěr. Restaurována by 

měla být menza, zároveň by se měl podniknout pokus o nalezení původního oltářního obrazu.118

Ideální řešení by také bylo restaurovat původní okenní rámy a dveře a znovu je osadit na 

místo. V neposlední řadě by se mělo dojít k zápisu stavby na Ústřední seznam kulturních 

památek ČR.

                                                  
118 Dle informací od místních obyvatel vzal obraz z kaple místní chalupář. Bližší údaje se mi však nepodařilo zjistit, 
je tedy třeba brát tento fakt s rezervou.
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7.2.9 Lada

I. Historie a urbanismus obce

Obec Lada leží severně od města Česká Lípa, z větší části na západ od silnice do Nového 

Boru, blízko vrchu Špičák. Dnes jsou Lada místní částí České Lípy.

První písemná zmínka o obci pochází roku 1439, kdy se po Ladech psal pan Cleyne 

Mikschy. Tvrz, jejíž zbytky jsou v obci dodnes (čp. 4, jižně od kaple), přestala v průběhu 

16. století plnit svoji funkci. Patrně ještě v době jejího funkčního období vznikl v jejím 

východním předpolí poplužní dvůr. Okolo něj existující obec se poprvé uvádí v soupisu obcí 

českolipského tržního obvodu z let 1471–1481. V berní rule v roce 1654 se však uvádí pouze 

jediný chalupník. Obec se rozrostla postupně rozparcelováním dvora, takže roku 1787 čítala již 

29 domů. Ves se stala součástí hornolibchavského panství Řádu maltézských rytířů, v němž 

zůstala až do konce feudalismu.119

II. Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Kaple se stala jakýmsi pomyslným centrem obce, protože obci schází náves. Kaple je 

zasvěcená Neposkvrněnému početí Panny Marie, ve starší literatuře se však uvádí i jako kaple 

Nanebevzetí Panny Marie. K tomuto omylu patrně přispěl fakt, že se zde každoročně konala 

procesí a světila mše ve svátek Nanebevzetí Panny Marie, tedy 15. srpna.120

Donátorem a hlavním stavebníkem kaple byl místní rodák Johann Georg Böhm (jeho 

iniciály jsou dochovány na klenáku okna na průčelí), uváděný jako čeledín, který finance na kapli 

získal z vlastních úspor a sbírek, pravděpodobněji byl však pivovarským mistrem v Horní 

Libchavě. Později se údajně stal poustevníkem a přebýval v domku nedaleko kaple.121

Po jeho smrti pobývali u kaple ještě další poustevníci – ivanité, kteří mohli ještě v 18. 

století vystavět kolem kaple ochoz, který se zachoval až do druhé poloviny 20. století. Jak uvádí 

stavebně-historický průzkum, mohl sloužit jako sakristie a zároveň i jako přístřešek pro 

poustevníky.122 Pravděpodobnější však je, že se zde konaly poutě a ochoz byl určen pro věřící, 

kteří jím procházeli.

                                                  
119 J. PANÁČEK/ M. PANÁČEK (pozn. 51), 2-4.
120 Ibidem, 3-4.
121 Ibidem 3-5.
122 Ibidem, 7.
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Od konce 2. světové války se stav kaple stále zhoršoval, zachováno je několik údajů, které 

se zmiňují o nutnosti opravy, ani jeden však o jejím provedení. Poslední údaj o opravě pochází z 

roku 1900. Po letech nezájmu byla kaple na začátku 90. let 20. století prodána soukromým 

majitelům, kteří ji pak přes realitní kancelář prodali dnešnímu majiteli, který ji čerstvě předělal na 

své soukromé obydlí.123

V roce 1965 byla kaple zapsána na Ústřední seznam kulturních památek a památkou je 

dodnes. Ke kapli byl v roce 2004 proveden stavebně-historický průzkum.

a) Stavební podoba

Kaple je poměrně vertikální, honosným dojmem působící stavba, která svým členěním 

odpovídá menšímu kostelu.

Kaple je jednolodní, neorientovaná stavba s půlkruhovým presbytářem směřujícím 

k západu. Vstupní průčelí je jednoosé, symetrické podle střední osy, členěné sdruženými pilastry 

umístěnými při nárožích. V ose je prolomeno obdélným dveřním otvorem, nad nímž je velké 

segmentově zakončené okno s frontonem. Průčelí je vyvrcholeno štítem, členěným pilastry a 

římsou. Boční stěny kaple jsou také jednoosé, při nárožích mají dvojici lizén. Prolomeny jsou 

obdobnými okny, jak hlavní průčelí.

Kaple je dnes přestavěna na soukromé obydlí, takže původní interiér není zachován.

b) Podrobný popis

Exteriér

Loď kaple má obdélný půdorys, ke kterému se na západní straně připojuje presbytář na 

půlkruhovém půdorysu.

Hlavní, východní, fasáda je jednoosá, symetrická podle střední osy. Horizontálně je 

rozdělená korunní římsou na fasádu lodi kaple a štít. Kaple má zalamovaný, dvoustupňový sokl. 

Plocha hlavního průčelí lodi je rozdělané pilastry do dvou úzkých krajních polí a jednoho pole 

širšího, středního. Pilastry jsou poměrně štíhlé, mají vlastní plintus, patku, dřík bez entaze a 

toskánskou hlavici. Nesou kompletní kladí, které probíhá po celé šíři hlavního průčelí, kromě 

architrávu, který ve středním poli chybí, jsou zde jen krátké úseky, u středových pilastrů.

Průčelí má konkávně probrané rohy, v tomto probrání jsou vložené stejné pilastry.

                                                  
123 J. PANÁČEK/ M. PANÁČEK (pozn. 51), 8-10.
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Ve středním poli je obdélný dveřní otvor orámovaný jednoduchým ostěním, které má okraj 

zdobený lištou a v horních rozích se zalamuje do uší, pod kterými jsou zavěšeny kapky. Nad 

dveřním otvorem je velké, obdélné okno se segmentovým záklenkem. Je také rámované ostěním 

s lištou, které se ve všech čtyřech rozích zalamuje do uší. Zdůrazněn je vrcholový klenák, který 

nese nápis Anno 1738 I. G. b. Nad oknem je segmentově prohnutá římsa, která byla původně na 

krajích doplněna třemi kapkami.

Korunní římsou je oddělen štít kaple. Tvoří ho střední tabulový nástavec obdélného tvaru, 

k němu jsou připojená postranní křídla a nahoře lichoběžníkový štít. Střední pole je vymezeno 

toskánskými pilastry, další dva, velmi nízké pilastry jsou při patě štítu, tedy na krajích 

postranních křídel. Pilastry ve štítu navazují na členění spodní části fasády. Dva vnitřní pilastry 

nesou římsu, která se ve střední části trojúhelníkově zalamuje. Nad ní je pak lichoběžníkový 

štítový nástavec, rámovaný opěr římsou. Ve středním obdélném poli, mezi pilastry, je obdélná 

nika s půlkruhovým záklenkem, která je rámovaná profilovaným ostěním a má zdůrazněný 

vrcholový klenák s nápisem MARIA. Nika sedí na vodorovné římse. Dle starších fotografií a 

údajů ze stavebně-historického průzkumu, byly na bočních pilířích (pilastrech) při patě štítu 

osazeny kamenné vázy, na středových pilastrech byly čučky a celý štít vrcholil křížem.

Jižní stěna lodi kaple je dělená lizénami, při každém nároží je vždy dvojice lizén. Ve 

středním, širším, poli mezi nimi je, stejně jako na hlavním průčelí, dveřní otvor a okno. Obdélný 

dveřní otvor je rámován jednoduchým ostěním, které má okraj zdobený lištou a v horních rozích 

se zalamuje do uší, pod kterými jsou zavěšeny kapky. Nad dveřním otvorem je velké, obdélné 

okno se segmentovým záklenkem. Je také rámované ostěním s lištou, které se ve všech čtyřech 

rozích zalamuje do uší. Fasáda je zakončena korunní římsou stejné profilace jako na hlavním 

průčelí.

Severní stěna lodi je stejná jako stěna jižní, není zde ale dveřní otvor, pouze okno.

Presbytář je mírně odsazený, na půdorysu půlkruhu. Dělený je třema lizénami do dvou 

stejně širokých polí. Dvě lizény jsou tedy v místě, kde se presbytář stýká s lodí, jedna lizéna je 

v ose. V každém poli je oválné okno rámované neprofilovaným ostěním. Presbytář je opět 

zakončen korunní římsou.

Kaple je krytá mansardovou střechou, která má v hřebeni nad závěrem kaple osmibokou 

sanktusovou věžičku s cibulovou střechou. Střecha je krytá eternitovými šablonami a dnes je 

ještě doplněná o nově vybudované vikýře a střední okno nad závěrem, těsně pod střešní římsou.
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Ke kapli je po celém obvodu (kromě hlavního průčelí) ještě nově přistavěn ochoz, je 

zakončen mohutnými křídly, která jsou z boku  přisazena k hlavnímu průčelí. Ochoz byl celý

vystavěn v nedávné době při opravě kaple, jeho dřívější existenci ale doložil stavebně-historický 

průzkum.

Kaple má dnes novou omítku, která kombinuje barvu bílou a okrovou. Okrově jsou 

natřeny všechny římsy, architráv a všechna ostění oken, niky i dveří.

Interiér

Kaple je dnes přebudována na soukromé obydlí, proto není bohužel možné zajistit popis, 

který by přesně odpovídat dnešnímu stavu. Na základě starších fotografií a stavebně-historického 

průzkumu lze konstatovat následující:

Kaple v interiéru reflektuje členění exteriéru. Loď je obdélná, má konkávně probrané 

rohy. V rozích jsou svazkové toskánské pilastry, na něž nasedají pasy křížové klenby, která kryje 

celou loď kaple.

Původně byla kaple dlážděná rozměrnými pískovcovými dlaždicemi, jejichž zbytky 

odhalil stavebně-historický průzkum. V jižní a severní stěně lodi jsou vysoké, segmentově 

zaklenuté niky s dovnitř se rozevírajícími špaletami. Všechna okna mají kamenná ostění s vnitřní 

polodrážkou pro vložení okenní výplně.

Na východní straně byla vestavěná dřevěná kruchta.

Presbytář je oddělen vítězným obloukem s toskánskými pilastry a segmentově zaklenutým 

vrcholovým pasem, který probíhá níže než přízední oblouk klenby lodi. Presbytář je ve středu 

rozdělen svazkovým pilastrem s toskánskými hlavicemi. Z něj vybíhá klenební pas, který kolmo 

nasedá na pas vítězného oblouku. V každém poli je vysoká nika, která začíná u podlahy a je 

vysoká tak, že je v ní obsaženo oválné okno. Koncha presbytáře je členěna ještě trojbokými 

výsečemi, jejichž linie vybíhá z bočních pilastrů svazkového pilastru v ose presbytáře a z pilastrů 

vložených do vnitřních rohů k vítěznému oblouku.

Výzdoba a vybavení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné přesně popsat, jestli se v kapli i 

dnes dochovalo nějaké vybavení. Je však velmi pravděpodobné, že se z vybavení nic 

nedochovalo, protože kaple dlouhou dobu chátrala, a tak mnohokrát došlo k jejímu vykradení.
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Cenným materiálem v tomto směru je dochovaný soupis inventáře z let 1782–1783, který 

nám poskytuje dostatek informací o vybavení kaple.124

III. Umělecko-historické zhodnocení

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie je mimořádně kvalitním příkladem sakrální 

architektury. Stavba výrazně převyšuje rámec venkovské sakrální architektury a má kvality 

městského kostela, a to jak v rovině architektonického řešení, tak v dokonalém řemeslném 

provedení a navíc do nedávné doby i jako autentický příklad barokního stavitelství. Je tedy 

nadmíru jisté, že se jedná o dílo školeného a zkušeného stavitele.

Provedený stavebně-historický průzkum uvádí, že není archívně doložen žádný architekt a 

neexistují ani žádné písemné prameny přímo ke stavbě kaple. K bližšímu určení autora stavby se 

přesněji nevyjadřuje, uvádí jen, že ze stejného roku, tedy roku 1738, je kaple sv. Jana 

Nepomuckého ve Sloupu a že ani komparačním srovnáním zatím nedošel průzkum ani k určení 

uměleckého okruhu či zdroje.125

V tomto směru bych ráda upozornila na činnost italského stavitele usedlého v Roudnici 

nad Labem, Pietra Paola Columbaniho, který pracoval v první polovině 18. století 

v celých severních Čechách.126 Z jeho díla lze v této souvislosti jmenovat například kostel sv. 

Kateřiny v nedalekém Sloupu (1707–1719), hřbitovní kapli sv. Vavřince v Libochovicích (1720–

1722) anebo Columbanimu připisovaný kostel sv. Anny ve Verneřicích (1709–1711).127 Jedná se 

sice o stavby přibližně o dvacet let mladší, ale jejich souvislost s kaplí v Ladech by stála za 

podrobnější průzkum. Oproti stavbám Columbaniho je kaple v Ladech poněkud jednodušší, méně 

dynamická, proporční, více vertikální. Nemuselo by tedy jít přímo o dílo Columbaniho, ale 

například někoho z jeho dílny anebo někoho, kdo se jeho stavbami výrazně inspiroval.

IV. Zhodnocení památkové obnovy

Kaple je od roku 1991 v soukromých rukách. Zatímco první majitelé nechali stavbu dále 

chátrat a žádné opravy ani úpravy neprováděli, současný vlastník, který kapli získal v roce 1999, 

ji v současné době upravuje na své soukromé sídlo.

                                                  
124 J. PANÁČEK/ M. PANÁČEK (pozn. 51), 6.
125 Ibidem, 5, 22.
126 Za konzultaci děkuji Ing. Petru Mackovi, PhD.
127 Petr MACEK: Petr Pavel Columbani. Příspěvek k dějinám baroku v Čechách, disertační práce na ČVUT, Praha 
1981, 171-178, 194-200, 246-248.
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Už tento samotný fakt svědčí o tom, že stavba se nedočkala ideálního využití, protože 

sakrální stavba určitě není k bydlení ideální. V interiéru tedy bylo jistě provedeno mnoho úprav, 

které zcela zničily původní podobu kaple.

Majitel sice zachoval téměř beze změn hlavní průčelí (i když některé detaily obnovou 

zanikly – například kapky pod segmentovou nadokenní římsou na hlavním průčelí), ale celkově 

udělal mnoho změn, které výrazně narušily charakter stavby.

Nový majitel se rozhodl, že znovu vystaví ochoz, který sice nebyl součástí původního 

plánu, ale vznikl patrně už v 18. století a kaple ho měla zřejmě až do druhé poloviny 20. století. 

Vzhledem k tomu, že ochoz byl stržen anebo sám spadl pro svůj špatný stav, nezachovala se 

žádná jeho přesná dokumentace. O jeho podobě nás tedy informuje pouze několik starších 

fotografií a údaje ze stavebně-historického průzkumu. Současná podoba se sice snaží částečně 

přiblížit původnímu ochozu, je patrné, že jde o stavbu novodobou, která je navíc doplněná 

nevhodnými prvky (zábradlí oken, místo pultové střechy je ochoz završen zábradlím, nevhodné 

dveřní výplně apod.). Ve výčtu podobných nevhodných prvků by se dalo ještě dále pokračovat, a 

rozhodně by výčet nezůstal jen u prvků na ochozu.

Celkově je celá rekonstrukce, i když prozatím nedokončená, provedena velmi tvrdě a bez 

citlivého přístupu k barokní architektuře. Kaple se tedy sice opět stane dominantou obce a stejně 

jako v době svého vzniku bude projevem soudobého vkusu, měla by však být spíše památkou na 

dobu barokní, zvláště proto, že jde o velmi kvalitní architekturu.
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7.2.10 Mařenice

I. Historie a urbanismus obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1372 v souvislosti s obchodní cestou do 

Žitavy, její vznik sahá ale do 12. či 13. století, kdy byl osídlován Cvikov. V té době byly 

Mařenice farskou vsí. V roce 1532 připadla obce pánům ze Zákup. V roce 1612 přešel majetek 

Berků do držení Jana Novohradského von Kolovrat. Po jeho smrti v roce 1632 se vdova znovu 

provdala za knížete Jindřicha Juliana ze Saska Brunberga. Jeho syn byl velmi pokrokový, dal 

postavit dvě sklárny na Juliovce a v Mařenicích (na Samotách). Jeho dcera, velkovévodkyně 

toskánská Františka nechala postavit v Mařenicích kostel, jehož autorem je Octavio Broggio, 

který je dodnes výraznou dominantou obce. V polovině 18. století obec připadla Habsburkům.

II. Kaple Božího hrobu

Obecní kronika Mařenic uvádí, že kaple byla postavena roku 1750, v literatuře se však 

udržuje fakt, že původní stavba pocházela už z roku 1681. Kronika dále uvádí, zde stávala 

poustevna u sv. Anny a před postavením kaple zde prý byl jen kříž a pod ním do skály vytesaný 

svatý hrob.

K původní podobě kaple kronika uvádí, že se sestávala ze svatého hrobu vytesaného do 

skály a 3 nad sebou přistavěných místností.128

Roku 1865 byla celá kaple renovována a o rok později daroval farář Geisler do kaple 

oltářní obraz Zvěstování Panně Marii od malíře Wedlicha z Chotovic. A od roku 1894 existovala 

nadace Franziska Klopp, která přispívala na obnovu kaple.129

Kromě kaple samotné byl vrch zdoben i poměrně bohatou sochařskou výzdobou. V roce 

1865 sem byly přeneseny sochy Ecce Homo a Mater Dolorosa. Socha Ecce Homo byla vytesána 

roku 1697 a stávala dříve dole u paty schodiště.130 Ze starých fotografií je patrné, že zde byla 

ještě socha anděla, patrně až z 19. století. 

Pozoruhodné a dodnes zachované jsou sochy vytesané přímo do skály. Jsou patrně dílem 

Franze Schiera, tesaře a svobodného mládence, který rád vyhledával osamělá místa a tam do 

                                                  
128 Za informace z obecní kroniky děkuji Mirolsavu Pröllerovi.
129 Za informace z obecní kroniky děkuji Mirolsavu Pröllerovi.
130 Za informace z obecní kroniky děkuji Mirolsavu Pröllerovi.
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kamene vytesával obrazy, jak uvádí V. Wünsch ve svém článku o Mařeních, vyšlém v rámci 

časopisu Mitteilungen.131

První ničení kaple je zaznamenáno rovněž v obecní kronice, uvádí se, že dne 25. září 1938 

ráno byli obyvatelé vesnice překvapeni, když viděli, že kaple na Kalvárii byla přes noc natřena na 

černo, jedno větší okno bylo vylomeno a kaple byla obsazena vojskem. Přístup ke kapli byl 

obyvatelům zakázán. 1. listopadu 1938 z Kalvárie svítil hákový kříž o průměru čtyř metrů 

s elektrickými žárovkami.132

Zdá se, že po válce kaple již nebyla udržována, a proto došlo k jejímu úplnému zřícení. 

Obec se rozhodla nedávno kapli rekonstruovat, a tak v roce 2009 byla dokončena její obnova, či 

spíše nová výstavba.

III. Umělecko-historické hodnocení původní stavby

Mařenická kaple Božího hrobu byla unikátním příkladem originálně řešené kaple tohoto 

typu. Nejednalo se o nejčastěji používaný stavební typ, který kopíruje Jeruzalémský Boží hrob, 

ale o jedinečně řešenou stavbu, která měla Boží hrob vytesaný ve skále a nad ním vystavěnou 

zděnou kapli dvoustupňové dispozice. Na starých fotografiích je navíc vidět, že se jednalo o 

kvalitní výstavbu z pravidelných pískovcových kvádrů.

IV. Zhodnocení památkové obnovy

Spíše než o památkovou obnovu se jedná o novostavbu, která nemá s původní podobou 

památky mnoho společného. Dodržen byl půdorys a základní hmotové členění. Zachovány byly 

určité části původních stěn, například západní průčelí, na kterém je přes omítku vidět kvádrování. 

Do nové stavby byly také zasazeny některé detaily.

Celkově však stavba působí zcela moderně, původní prvky jsou potlačeny a v kontextu 

stavby působí spíše rušivě. Případné pokusy o obnovu původních tvarů, zejména sanktusové 

vížky, nedopadly zrovna šťastně a dodaly kapli podivný nejednotný charakter. 

Stavba tedy uctila památku místa, ale jinak dala zaniknout všem původním detailům. 

Když už se přikročilo k nové výstavbě, bylo by v tomto případě asi šťastnější vystavět na vrchu 

kapli zcela novou, například dle současného návrhu, který by však musel mít velkou úctu 

                                                  
131 V. WÜNSCH: Groß-Mergthal, in: Mitteilungen LVVI, č. 5, 1882. – za poskytnutí zprostředkovaných informací 
děkuji Mirolsavu Pröllerovi.
132 Za informace z obecní kroniky děkuji Mirolsavu Pröllerovi.
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k okolní krajině a urbanistickému kontextu, anebo podniknout důsledný průzkum všech 

dostupných materiálů a původní barokní stavbu obnovit se vší pečlivostí a s využitím původních 

technologií. Nynější stavba je ne příliš šťastným spojením obojího, což ve výsledku nepůsobí 

nejlépe.
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7.2.11 Pavlíčky

I. Historie a urbanismus obce

Obec Pavlíčky je poprvé zmiňována roku 1390 v nejstarším urbariu. Až do třicetileté 

války v kraji panovali Berkové z Dubé, k jejichž panství Pavlíčky patřily. Po bitvě na Bílé hoře 

byly Pavlíčky jako konfiskát přiděleny (spolu s celým panstvím Berštejn) Valdštejnům, dostaly 

se pak do správy i samotného Albrechta z Valdštejna. Po jeho smrti získal panství Walter Buttler, 

jeden z Valdštejnových vrahů. V době panování jeho rodu byl vystavěn kostel v nedaleké Tuhani, 

ke kterému patřila i kaple v Pavlíčkách.133

Nejstarší zástavba se rozkládá podél cesty, která nerozšiřuje v prostornou náves, v jejímž 

centru stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. Kolem návsi jsou vějířovitě rozmístěné staré usedlosti, 

některé z nich se zachovaly v původním stavu dodnes.

Na přelomu 18. a 19. století nechal místní statkář a pěstitel chmele prolámat v 

pískovcových skalách vozovou cestu do Dubé. Na mapách z roku 1843 je již tato cesta uvedena. 

Byla to jediná cesta do Dubé. Tzv. Ebelova cesta, nazývaná podle statkáře Ebela, který ji 

zbudoval, vede na východní straně Pavliček pod Dolní Dubovou Horou.134

1. července 1980 v rámci likvidace obecních úřadů v malých obcích byla Tuhaň, Tuhanec 

Obrok, Domašice i Pavličky připojeny pod obec Dubá. Dnes je obec součástí nedaleké obce 

Tuhaň, ke které byla připojena.135

II. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple byla vybudována v roce 1795 svépomocí místních obyvatel. Je zasvěcená sv. Janu 

Nepomuckému.136

Stojí na svažité návsi a prostor před ní (prostor bývalého hřbitova) je uměle zvýšen a 

obehnán zdí.

Dne 20. ledna 1965 byla kaple zařazena do soupisu památek jako památka III. kategorie. 

V roce 1990 byla kaple prodána do soukromých rukou. Soukromí majitelé samozřejmě 

brzy začali konat stavební úpravy, a tak jeden z majitelů zcela necitlivě vyprojektoval obytné 

                                                  
133 Jiřina VEJLUPKOVÁ: Obec Pavlíčky, okolní obce a jejich historie, nepublikovaný rukopis.
134 Ibidem.
135 Ibidem.
136 Ibidem.
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stavení těsně přiléhající ke kapli, zrušil hřbitov a trochu kapli opravil. Protože mu CHKO 

Kokořínsko neschválilo kolaudaci toho obytného objektu, po určitém čase a tahanicích s úřady 

kapli i se hřbitovem prodali přes pražskou realitní kancelář dalšímu soukromému majiteli, 

tentokrát občanovi z Holandska, který ji zřejmě vlastní dodnes.137

a) Stavební podoba

Kaple je středně velká stavba obdélného půdorysu s připojeným půlkruhovým 

presbytářem. Hlavní průčelí je jednoosé, završené vysokým štítem, v ose je prolomeno dveřním 

otvorem, ve štítu se nachází slepé kasulové okno. Boční stěny mají dvě osy, prolomeny jsou 

dvěma okny. Dnešní stav kaple mnoho nevypovídá o jejím architektonickém členění, ze starších 

fotek je patrné, že vnější plášť byl členěn soustavou lizén.

Interiér kaple je plochostropý, dnes zcela bez jakékoliv výzdoby či architektonického 

členění stěn. Na jižní straně je dřevěná kruchta.

b) Detailní popis

Exteriér

Kaple není orientovaná, presbytáře je obrácen směrem na sever. Stavba je bohužel ve 

velmi špatném stavu, takže identifikace a popis některých detailů je velmi komplikovaná. Dnes je 

stavba zcela zbavená omítky, takže architektonické členění fasád je možné popsat v podstatě jen 

dle starších fotografií.

Stavba je na obdélném půdorysu se zaoblenými rohy, na severní straně je připojen 

půlkruhový presbytář. 

Hlavní, jižní, průčelí je jednoosé, symetrické podle střední osy, ploché, nezvlněné. Průčelí 

mělo při nárožích vždy dvojici lizén. Lizény jsou, stejně jako celé průčelí, poměrně vysoké a 

štíhlé. Krajní lizéna však nebyla přisazená přímo k nároží, byla mírně odsazená, takže zaoblené 

nároží bylo volné. Mezi dvojicemi lizén vzniklo širší střední pole, ve kterém je obdélný dveřní 

otvor rámovaný ostěním, které mělo kraj zvýrazněný lištou, která se dole pravoúhle zalamovala, 

čímž vytvořila vlastní sokl ostění. Nadpražní překlad byl dekorován vrcholovým klenákem, který 

však dnes není zachován kvůli nové opravě zříceného nadpražního překladu.

Nade dveřmi byl letopočet 1795.

                                                  
137 Jiřina VEJLUPKOVÁ: Obec Pavlíčky, okolní obce a jejich historie, nepublikovaný rukopis.
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Nad ním je obdélná, půlkruhově zakončená mělká nika, spíše slepé okno. Je rámována 

ostěním, které je na kraji zvýrazněno lištou a je přerušeno úsekem římsy při patě záklenku. 

Pravděpodobně se jedná o pole, ve kterém byl obraz. 

Přes podbrádku je napojená korunní římsa, na kterou nasedá štít. Střední pole štítu bylo 

vymezeno dvěma lizénami, které vertikálně navazují na lizény spodní etáže. Mezi nimi je slepé 

kasulové okno s ostěním, které je na kraji zvýrazněno lištou a nahoře má zvýrazněný vrcholový 

klenák.

I na lizény při nárožích ve spodní části hlavního průčelí navazují ve štítu lizény, které se 

ale mění spíše v pilíř při patě štítu. Zcela jistě byly završeny například koulemi či piniovými 

šiškami. Střední obdélné pole štítu přechází přes podbrádku k římse, která nese trojúhelníkový 

nástavec završený kovovým křížkem.

Boční, západní, fasáda lodi je dvouosá, v osách je prolomená okny. Byla rozdělená 

lizénami. Jedna lizéna byla při nároží, druhá v místě, kde začíná zaoblení presbytáře a třetí lizéna 

dělila stěnu na dvě stejně široká pole. V obou polích je obdélné okno se segmentovým 

záklenkem, přítomnost ostění již není možné identifikovat. 

Východní boční fasáda je stejná jako fasáda západní, ale pod jižnějším z dvojice oken je 

obdélný vchod.

Presbytář je půlkruhový, mírně odsazený a užší než loď kaple. Dle zachovaných fotografií 

lze usuzovat, že nebyl nijak vertikálně architektonicky členěn.

Kaple je krytá sedlovou střechou. Jako střešní krytina jsou použité tašky – bobrovky 

poskládané v korunové vazbě. Současná střecha je nová, věrně však odpovídá střeše původní. 

V hřebeni střechy je na severní straně osmiboká sanktusová věžička s cibulovou střechou, dnes 

pokrytou plechem a zakončenou makovicí a kovovým patriarchálním křížkem. Na starších 

fotografiích je sanktusová věžička o něco drobnější, což působí absence římsy pod arkádou, a je 

celá dřevěná.

Dnes je kaple zcela zbavená omítky, dle starších fotografií lze ale vyčíst alespoň nějaké 

náznaky barevnosti průčelí. Lizény, sokl a římsa jsou na starých fotografiích tmavší, lze 

předpokládat, že byly tmavě červené. Pole mezi nimi jsou světlejší. Tmavší (červenou) barvou je 

rámováno i kasulové okno ve štítu a slepé okno nade dveřmi, v obou případech je tmavší barvou 

vytažen jen okraj ostění (lišta), klenák a úseky římsy při patě záklenku. Výplň slepého 

kasulového okna je na fotografii rovněž tmavá, i ve slepém okně nad dveřním otvorem jsou 
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patrné stopy tmavší barvy, možná zbytky malby. V trojúhelném štítovém nástavci je snad patrná 

malba i malba slunce.

V současné době se na stavbě nachází zbytky několika různých omítek. Nejvýraznější 

jsou zbytky zelené, pod kterou je patrný v některých částech i okrový nátěr. V oblasti štítu je 

patrná barevně nevýrazná šedá omítka. K rekonstrukci barevnosti, by tedy bylo potřeba provést 

podrobný průzkum barevnosti, včetně restaurátorského průzkumu.

Interiér

Kaple má obdélnou loď s půlkruhovým, mírně odsazeným presbytářem. Podlaha je krytá 

čtvercovými pískovcovými dlaždicemi. Stěny dnes postrádají jakékoliv architektonické členění, 

jsou pouze prolomeny okny a dveřním otvorem, které se do interiéru otevírají segmentově 

zakončenou špaletou. Na jižní straně (vstupní stěna) je umístěná dřevěná kruchta s kuželkovým 

zábradlím, na kterou vede dřevěné schodiště, stojící v interiéru u západní stěny kaple.

Kaple má zcela nový strop, krov i střechu. Strop je dřevěný, z prken.

III. Umělecko-historické hodnocení

Přestože je kaple dnes dochována v naprosto torzálním stavu, lze usuzovat, že se jednalo o 

poměrně pěknou barokní stavu. Kaple je proporčně vyvážená, a to jak z hlediska stavby samotné, 

tak i z hlediska celkového zasazení do urbanismu obce.

Architektonické členění bylo provedeno čistě, se znalostí řádové architektury a jejího 

tektonického sytému. Kvalitní byla i samotná stavba, provedená z čistě opracovaných 

pískovcových kvádrů.

IV. Doporučení pro památkovou péči

Bohužel současný stav kaple je výsledkem zásadních prohřešků proti památkové ochraně, 

což je v tomto případě dáno zřejmě soukromým vlastníkem. 

Jediným pozitivem posledních zásahů je snad jen obnova střechy, která se snažila alespoň 

částečně respektovat starší řešení, včetně střešní krytiny a sanktusové vížky. Ta je sice nová, ale 

provedená podle původní. Zachován je tvar, nikoliv však materiál (původní sanktusník byl 

dřevěný). Její plechová střecha by však měla být v nejbližší době natřena červenou barvou. 

Použité bobrovky jsou také zcela nové, v tomto případě se mohlo přistoupit k druhotnému použití 
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starších bobrovek, kterých byl jistě dostatek, protože se na střeše kaple nacházely ještě v roce 

2004.

Vnější plášť kaple byl bohužel zcela zničen, a to jak již výše zmíněnými přístavky obydlí, 

tak nedávným zásahem, který do boční stěny zabudoval novodobé dveře, tak hlavně kompletním 

odstraněním omítek. Tímto neodborným zásahem zaniklo cenné architektonické dílo, 

pravděpodobně bez jakékoliv bližší dokumentace. I přesto, že z původního materiálu není dnes 

zachováno prakticky nic, měl by být vnější systém členění stěn obnoven, protože jsou zachovány 

fotografie, na kterých je patrný. Zvláštní pozornost by se měla věnovat obnově detailů (profilace 

říms, detaily výzdoby, rámování oken), které jsou ještě dodnes v posledních torzech zachovány 

na stavbě samotné a viditelné i na straších fotografiích. Zachovány a restaurovány by měly být 

také cenné dveře, které jsou dnes nevhodně doplněny novou dřevěnou výplní ve spodní části.

Kaple je, jak už bylo řečeno, v soukromých rukách a je možné, že majitel se chystá stavbu 

přebudovat na své soukromé obydlí.138 V každém případě by měl však zůstat zachován alespoň 

vnější vzhled památky, který by odpovídal její barokní podobě, protože kaple je jednou 

z dominant vsi, a tak její necitlivá obnova výrazně zasáhne do celkového výrazu obce.

V. Další podobné kaple v regionu

Problémy památkové péče popsané na této kapli víceméně přesně odpovídají i kapli ve 

Vrchovanech. Úplné odstranění vnější fasády postihlo kapli v obci Hvězda, kde navíc došlo 

k velmi necitlivé opravě korunní římsy a štítu.

                                                  
138 Ne všechno tomu však nasvědčuje, v interiéru kaple jsou sice věci, které patří k vybavení domácnosti, zatím ale 
neprobíhají žádné výraznější úpravy v interiéru. Naopak vedle kaple v současné době vzniká zcela nová stavba, 
zřejmě obytného domu.
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7.2.12 Rané

I. Historie a urbanismus obce

Obec Rané leží nedaleko městečka Kravaře, přibližně dva kilometry severně od Kravaří. 

Je to malá vesnice na úpatí vrchu Hamry v krajině Českého středohoří.

V písemných pramenech je ves poprvé doložena na počátku 16. století, a to pod svým 

německým názvem Morgendorf, což je zajímavé, protože okolní vesnice byly většinou až do 

poloviny 17. století nazývány česky. Německý název obce Rané lze zřejmě vysvětlit tím, že 

vesnice by mohla patřit k první vlně kolonizace Kravařska, probíhající ještě pod vlivem kláštera 

v Doksanech ve 13. století. Obec náležela zpočátku ke Kravařím, později k panství Police. V roce 

1654 zde bylo zaznamenáno devět usedlostí osazených a jedna pustá.139

Jádrem vesnice je svažitá náves kapkovitého tvaru. Na jednotlivé usedlosti navazovaly 

široké pásy nepříliš pravidelně rozměřené záhumenicové plužiny. Prostor návsi byl postupně 

téměř zastavěn, což je patrné už na mapě stabilního katastru. Kromě usedlostí v okolí návsi se ves 

rozrostla ještě do druhé enklávy jihovýchodně od jádra obce.140

II. Kaple Navštívení Panny Marie

Kaple byla založena v roce 1810 u příležitosti úmrtí poustevníka Christofa Weikerta, 

který přebýval nedaleko obce Rané ve své poustevně. V mládí podnikl cestu do Říma, odkud 

přinesl obraz Madony a tři svaté relikvie. Tento obraz i relikvie byly po jeho smrti umístěny 

v návesní kapli v obci Rané, která nesla nápis Benedicta tu in mulieribus.141

Kaple stojí uprostřed návsi, je zasvěcená Navštívení Panny Marie. Stavba je 

neorientovaná, presbytář směřuje k severu. Správná orientace kaple by byla v tomto případě 

nemístná, protože takto se kaple obrací svým průčelím směrem ze svahu, a tedy k příchozímu po 

hlavní komunikaci.

Dnes je kaple v majetku obce, která také provedla její poslední opravu. Kaple je veřejnosti 

uzavřená, mše ani jiné akce se v ní nekonají. Kaple je zapsána na Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR.

                                                  
139 PEŠTA (pozn. 92), 247-248.
140 Ibidem, 248.
141 Antonín SÁČEK: Úryvek z článku Wilhelma Küglera: Kolem Hamrů, příspěvek k poznání jižního okolí středního 
povodí Ploučnice, Česká Lípa 2004, nepublikovaný rukopis. – za poskytnutí děkuji Miroslavu Pröllerovi.
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a) Stavební podoba

Kaple je obdélná neorientovaná stavba s půlkruhovým presbytářem. Hlavní, průčelí je 

jednoosé, rámované masivními čabrakovými pilastry v nárožích, završené štítem. V ose je 

prolomeno obdélným dveřním otvorem. Ve štítu i na hlavním průčelí se nacházejí lidové štukové 

dekorace.

Boční fasády jsou také jednoosé, při nárožích mají stejné pilastry jako v hlavním průčelí, 

v ose jsou prolomeny karnýzově zakončeným oknem.

Obdélná loď je v interiéru oddělená dvěma klenebními pasy s čabrakovým motivem od 

půlkruhového presbytáře. Zaklenutá je plackovou klenbou. Dnes není v kapli žádné vybavení.

b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple je obdélná s půlkruhovým presbytářem. Terénní rozdíl svažité návsi je vyrovnán 

výškou soklu, který v oblasti presbytáře není, zatímco na hlavním průčelí má výšku přibližně půl 

metru. 

Hlavní, jižní, průčelí je jednoosé, rovné, nezvlněné, symetrické podle střední osy, 

završené štítem. Je rámováno masivními pilastry v nárožích, které mají čabrakovou hlavici a další 

čabrakový motiv v úrovni úseku vlysu, který nesou. Kaple má v ose obdélný dveřní otvor, který 

je rámovaný neprofilovaným ostěním s vlastním soklem a zdůrazněným vrcholovým klenákem 

v nadpražním překladu, který je však užší než samotné ostění. Nad vchodem je půlkruhově 

zaklenutá nika, která je rámována rostlinným dekorem. Nika je dnes prázdná a ani na fotografii 

z roku 1976 už v nice žádná soška není.

Korunní římsa kaple je profilovaná jako podbrádka a obíhá celou kapli. Na jižní straně je 

pod ní připojena ještě jakási čabraková dekorativní římsa, provedená jen ve štuku.

Na jižní straně kaple na korunní římsu nasedá štít, který je rozdělen do dvou etáží. Spodní 

část lichoběžníkového tvaru s mírně prohnutými bočními stěnami, je prolomena oválným oknem, 

které má profilované ostění a je ještě rámováno rostlinným dekorem. Vedle okna je z každé 

strany ještě kruhové pole s hvězdou. Horní část štítu má tvar trojúhleníku a je ze všech tří stran 

rámována zubořezem. V tomto poli je ještě ve štuku provedená dekorace – trojúhelník, pod 

kterým je rostlinný dekor. Už na fotografii z roku 1976 je tento trojúhleník prázdný, ale lze 

předpokládat, že zde byl vyhotoven motiv božího oka.
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Boční, východní, fasáda lodi kaple je rovněž vymezená masivními pilastry, stejnými jako 

jsou pilastry na hlavním průčelí. V poli mezi nimi je poměrně velké obdélné okno se záklenkem 

ve tvaru karnýzového oblouku. Okno má neprofilované ostění.

Západní stěna je stejná jako stěna východní.

Presbytář je na půdorysu půlkruhu a bez odsazení navazuje na hmotu lodi. Není nijak 

architektonicky členěn.

Kaple má sedlovou střechu, která má v hřebeni na jižní straně, hned za štítem, 

sanktusovou věžičku. Ta je dřevěná, čtyřboká, dnes krytá jehlancovou střechou. Střecha kaple i 

střecha sanktusníku je pokrytá lepenkovými šablonami. Na starší fotografii je ale patrné, že kaple 

měla střechu krytou bobrovkami a sanktusová věžička měla cibulovou báni, krytou plechem a 

zakončenou makovicí a patriarchálním kovovým křížkem.

Kaple je celá omítnutá, na fasádách se kombinuje bílá a okrová barva. Sokl, pilastry, 

římsa, štukové dekorace a ostění jsou natřeny okrovou barvou, ostatní části kaple jsou bílé.

Interiér

Kaple má obdélnou loď s připojeným půlkruhovým presbytářem. Podlaha je krytá 

velkými pískovcovými dlaždicemi. Loď je završená plackovou klenbou se segmentovými čely. 

Uprostřed klenby je malý kruhový otvor pro provaz zvonu. Na jihu a severu je klenba ohraničené 

pasem, který vybíhá z konzol – v podobě namalovaných masivních čabrak. Boční stěny jsou 

prolomeny oknem s hlubokou špaletou. Presbytáře je oddělný vítězným obloukem, resp. spíše 

klenebním pasem mezi lodí a presbytářem. Tento pas vybíhá z pilastrů, které mají místo hlavice 

čabraku, stejnou jako jsou čabraky v lodi. Tento klenební pas přímo navazuje na jižní klenební 

pas lodi, je však o něco nižší. Presbytář je v ose rozdělen klenebním pasem na dvě stejná pole. 

Tento pas nasedá kolmo na klenební pas, který odděluje loď a presbytář.

Výzdoba a vybavení

Kaple je dnes prázdná, bez původního vybavení. Pouze na osovém klenebním pasu 

v presbytáři je připevněná soška Madony, jejíž původ lze jen těžko určit.

Kaple je vymalována bíle, výrazně červenou barvou jsou obtaženy klenební pasy v lodi a 

nabarveny čabraky. Zároveň celý osový klenební pas v presbytáři je natřený červeně.
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III. Umělecko-historické hodnocení

Kaple je vzorovým příkladem lidového stavitelství, které však reflektuje prvky pozdního 

baroka a po svém je přetváří. Neškolený architekt, tedy spíše stavitel této kaple, byl dobře 

obeznámen s typem drobné vesnické kaple, kterých se na Českolipsku nachází poměrně dost. 

Základní struktura architektonického členění vnějšího pláště kaple v podstatě vychází z řádové 

architektury baroka a v mnohém odráží i řešení dalších pozdně barokních kaplí v reginou 

(Břehyně, Tachov, Dražejov aj.). Kaple je ale poměrně nízká a široká, ostění i pilastry jsou 

masivní, což přidává celé stavbě na těžkopádnosti. 

Kladně je třeba hodnotit a příslušně chránit originální lidový dekor, který se soustřeďuje 

převážně, avšak nikoliv výhradně, na hlavní průčelí, což je jistě ku prospěchu celkového dojmu z 

kaple. Zajímavý je i dekor na cibulové bání sanktusové vížky, dnes bohužel nedochované.

Další a zřejmě nejvýznamnější hodnou stavby je její jedinečnost a originalita, vlastně lze 

v tomto případě mluvit i o jedinečném příkladu tohoto stavebního typu. Kaple je pravděpodobně 

jedním z mála, ne-li dokonce jediným příkladem zděné lidové drobné sakrální architektury 

v celém českolipském okrese. Kaple navíc ideálně zapadá do kontextu lidových staveb ve vsi, se 

kterými tvoří harmonický celek. Tato urbanistická hodnota je mimořádně důležitá, a to i proto, že 

celá ves byla v roce 1995 prohlášená vesnickou památkovou rezervací.142 Jakýkoliv necitlivý 

zásah či dokonce zánik kaple by tedy měl dopad na celou obec.

IV. Zhodnocení památkové obnovy

Na fotografii z roku 1976 je patrné, že kaple se nacházela ve špatném stavu. Jsou zde však 

patrné některé detaily, které pravděpodobně zanikly a v době, kdy se prováděla současná oprava, 

už nebyly patrné. Jedině tak si lze vysvětlit, že dnešní dekor se v určitých partiích liší od dekoru, 

který je vidět na starší fotografii. Jedná se zejména o spodní čabrakovou dekoraci pilastrů. Na 

starší fotografii je jasně patrné, že spodní čabraka byla větší a pouze jedna, nad ní pak byly tři 

drobnější. V současné podobě je však na všech pilastrech shodný dekor tří drobnějších čabrak. 

Prvek větších čabrak se přitom opakuje i v interiéru, a tak by jejich zachování na vnějším plášti 

stavby mělo jistě svůj smysl.

Ne příliš šťastně byla také zvolena současná střešní krytina, použité jsou lepenkové 

šablony imitující cihlové zdivo, zatímco původně byla kaple krytá bobrovkami.

                                                  
142 PEŠTA (pozn. 92), 250.
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Celkově také kapli na výsledném estetickém vyznění ubrala obnova stříšky sanktusové 

věžičky, která měla původně cibulovou střechu s makovicí a křížkem, zatímco dnes má nízkou 

jehlancovou střechu. Celkově tedy působí kaple masivnějším, těžkopádnějším dojmem než kdyby 

měl sanktusník cibulovou báň.

Velký problém má ale stavba očividně se vzlínající vlhkostí, která je již silně patrná na 

vnějším i vnitřním plášti stavby. V interiéru se dokonce rozmohla plíseň, která sahá přibližně do 

jednoho metru výšky stěny a výrazně narušila nejen estetický dojem z celé stavby, ale i možnost 

umístit do kaple mobiliář či konat zde nějaké akce či bohoslužby. Tento problém by tedy bylo 

potřeba rychle vyřešit, protože ubírá stavbě na životnosti a zejména výrazně zkracuje dobu mezi 

potřebnými opravami.
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7.2.13 Rané

I. Kaple Panny Marie Pomocné

Kromě kaple na návsi stojí v obci Rané, resp. za ní ještě jedna menší kaple. Nachází se u 

silnice směrem na Kravaře, při odbočce na Janovice, ani ne půl kilometru za vesnicí Rané.

Jediný údaj k historii či původní podobě kaple uvádí farní seznam náboženských soch 

kravařské farnosti. O její postavení se zasloužili občané z Janovic Georg a Kristoph Sieberovi, 

otec a syn. Uvnitř byl obraz Marie Pomocné na plátně, zvenčí pak socha sv. Jana Nepomuckého. 

Uvádí se také, že obraz i celá kaple byly původně velmi krásné, zejména poté, co byly obnoveny 

vdovou Terezií Bertel z Janovic a kaple byla roku 1878 vysvěcena.143

Kaple je datována rokem 1727, který je uveden v německém nápise v interiéru kaple (viz 

níže).

a) Stavební podoba

Malá obdélná stavba má hlavní průčelí orientované na východ. Je jednoosé, symetrické 

podle střední osy, završené volutovým štítem. Průčelí má při nárožích dvojici sdružených 

pilastrů, v ose je prolomeno půlkruhově zakončeným vchodem. Průčelí kaple je 

dekorováno andělskými hlavičkami.

Boční průčelí jsou také jednoosá, při nárožích mají pilastry. Střecha je sedlová, krytá 

bobrovkami.

Interiér kaple je zaklenut valenou klenbou se styčnými trojúhelnými výsečemi. Interiér 

kaple je malovaný, na stěnách jsou postavy světců a zemských patronů, na stropě andělé. Nad 

vchodem je v interiéru německý nápis s datací 1727.

b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple je obdélná, neorientovaná. Má jednoduchý, nečleněný sokl. Hlavní průčelí, 

obrácené na východ (směrem k silnici), je jednoosé, souměrné podle střední osy, je členěné 

pilastry. K nároží je přisazená dvojice pilastrů bez patky, bez entaze s římsovou hlavicí, které 

nesou vlys a římsu. Profilace, která tvoří hlavici pilastrů, probíhá nejen přes celé průčelí, ale 

                                                  
143 Za poskytnutí informací děkuji Miroslavu Pröllerovi.
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pokračuje i na boční stěny. Úseky vlysu nad pilastry jsou dekorovány andělskými hlavičkami 

s křídly, střední pole vlysu je členěné vpadlým obdélným polem s konvexně vydutými bočními 

stěnami. Ve středním poli je obdélný dveřní otvor s půlkruhovým záklenkem, který dnes nemá 

ostění, jen zvýrazněný vrcholový klenák a úseky neprofilované římsy při patě záklenku.

Profilovanou korunní římsou je oddělen štít. Korunní římsa se nad středním polem 

zalamuje, takže vytváří dojem, jakoby pilastry byly mírně předsazené a střední pole mírně 

ustupovalo.

Štít je tvořen středním obdélným polem., které je vymezeno dvojicí pilastrů, které 

navazují na dva středové pilastry spodní části hlavního průčelí. Tyto pilastry ve štítu jsou dole 

spojené nízkým soklíkem – jakoby prodlouženým plintem obou pilastrů. Na něj nasedá 

půlkruhově zaklenutá nika, která má neprofilovanou římsu při patě záklenku. Pilastry mají 

toskánské hlavice, jejichž profilace přechází v římsu, která oba pilastry spojuje a přechází i mírně 

směrem ven nad volutová křídla, která jsou k obdélnému střednímu poli připojená. Pod hlavicí 

pilastru je opět andělská hlavička s křídly. Na pilastry nasedá masivní římsa, která se nad 

středním polem zalamuje dovnitř, stejně jako korunní římsa, a vynáší trojúhelný štítový nástavec 

s dekorací andělské hlavičky s křídly, který je rámován masivní římsou. Také zde se projevuje 

pomyslné ustoupení středního pole, protože i horní římsa trojúhelného nástavce se zalamuje a ve 

střední části ustupuje. Celý štít je završen kovovým křížkem.

Boční, jižní, stěna kaple má opět při nárožích pilastry, shodné s pilastry na hlavním 

průčelí, dnes však nepřesně obnovené. Mezi nimi probíhá římsa, která vytváří i hlavice pilastrů. 

Stěna je prolomená malým oválným okénkem, které má profilované ostění se zdůrazněným 

klenákem nahoře i dole.

Severní stěna je stejná jako stěna jižní.

Zadní, západní, strana kaple je zcela hladká, bez jakéhokoliv architektonického členění.

Kaple má sedlovou střechu s valbou k západní straně. Střecha je krytá bobrovkami 

položenými v korunní vazbě.

Kaple má barokní inverzní červeno-bílou barevnost. Stěny jsou červené, pilastry, římsy, 

ostění jsou bílé. Pouze ve štítu je tomu obráceně, plocha stěny je bílá, pilastry a římsa jsou 

červené. Horní trojúhelné pole štítu má ale opět inverzní barevnost jako stěny kaple.
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Interiér

Kaple má v interiéru nízký nečleněný sokl, zdůrazněný spíše barvou než plasticky. 

V rozích jsou ne příliš masivní přízední pilíře, které vynášení valenou klenbu se styčnými 

výsečemi. Na západní straně je vyzděná oltářní menza ve tvaru kvádru. Oválná okénka mají 

v interiéru obdélnou, segmentově zakončenou špaletu.

Vybavení a výzdoba

V kapli není žádné vybavení, je prázdná. Interiér kaple je však vyzdoben malbami. 

V kruhovém poli na stropě se kaple iluzivně otvírá do nebes. Patrné jsou čtyři postavičky 

andílků.

Stěny kaple jsou vyzdobeny postavami světců. Nad oknem na jižní straně je v oválném 

medailonu postava sv. Josefa s Ježíškem, pod oknem jsou ve dvou obdélných polích sv. Václav a 

sv. Vojtěch. Na protější, severní straně je nad oknem postava sv. Antonína s Ježíškem a pod okny 

postavy sv. Víta a sv. Prokopa.

Východní stěna má nad vchodem německý nápis, jehož přepis je uveden ve farní seznam 

náboženských soch kravařské farnosti144:

Dem Allerhöchsten Gott zu Ehren/ und zu sonderbarem Lob/ der seligsten Jungfrau 

Maria/ haben wir beide Georg und Christof Sieber/ als Vater und Sohn diese Kapelle erbauen 

und/ einweihen lassen im Jahre nach der Geburt/ unseres Heilandes JESUS Kristus/ 1727

V českém překladu tedy:

Ke cti Nejvyššího Boha/a k zvláštní chvále/nejsvětější Panny Marie/ jsme oba Georg a 

Christof Sieben/ jako otec a syn dali postavit a vysvětit/ tuto kapli v roce po narození/ našeho 

Spasitele JEŽÍŠE Krista/ 1727

V místech, kde nejsou malby mají boční stěny okrový nátěr, pole klenby kolem malby je 

modré.

II. Umělecko-historické zhodnocení

Drobná kaple je cenným příkladem drobné sakrální architektury. Jedná se o kvalitní 

stavbu, a to jak z hlediska jejího architektonického provedení, tak díky malbám v interiéru kaple.

                                                  
144 Za poskytnutí informací děkuji Miroslavu Pröllerovi.
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Malbu andělů na stropě byla přitom odkryta teprve v roce 2010 při opravě ostatních maleb, 

k nálezu malby došlo víceméně náhodou. Malba byla zatřená modrým nátěrem, takže o ní 

několik desítek let nikdo nevěděl. Malba iluzivně otevírá klenbu kaple do nebes, kde jsou 

zobrazeny postavy čtyř andělů. 145

Snad ze stejné doby, tedy ze druhé poloviny 18. století, jsou i malby sv. Josefa a Antonína 

nad okny. Malby čtyř svatých pod okny kaple jsou až z 19. století.146

Malby jsou sice čerstvě restaurované, ale jejich stav byl před opravou takový, že jde dnes 

vlastně jen o torza.  Charakter maleb spíše odpovídá činnosti nějakého regionálního malíře, spíše 

než dílu velkého mistra. I tak jsou ale půvabným a cenným dokladem barokního umění.

Architektura stavby je počinem o úroveň vyšším. Stavba je proporčně vyvážená, má dobře 

zvládnutý architektonický systém, který odráží vysokou znalost řádové architektury. Nápis 

v interiéru nese letopočet 1727, který je považován i za datum dokončení stavby. Kaple tedy 

v podstatě drží krok s vývojem barokní architektury.

Přestože se jedná o malou vesnickou stavbu, její kvalita určitě tento rámec přesahuje. 

Projevuje se zde i určitá forma dynamismu, kdy na průčelí kaple ustupuje střední část, což se 

projevuje mimo jiné zalomením profilace římsy štítového nástavce. 

Bylo by tedy velmi záslužné provést k této kapli archívní rešerši a pokusit se ji autorsky 

určit, protože se jedná o jedno z nejkvalitnějších děl drobné sakrální architektury v regionu.

III. Zhodnocení památkové obnovy

V nedávné době proběhla celková obnova kaple, kterou prováděla obec, které kaple patří, 

za výrazného finančního přispění místního chataře.147 Kaple byla před opravou ve špatném stavu, 

což je vidět už i na fotografii z roku 1976.

Nynější oprava však zanedbala obnovu všech detailů. Konkrétně lze uvést například 

korunní římsu na bočních stěnách, která při opravě přišla o spodní část profilace, který se změnil 

v podivný obloun. Stejně tak na ostění bočního oválného okna zanikla během opravy veškerá 

profilace.

                                                  
145 http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/kaple_patroni_20100730.html, vyhledáno 4. 6. 2012.
146 Ibidem, vyhledáno 4. 6. 2012.
147 Ibidem, vyhledáno 4. 6. 2012.
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Tyto detaily ubraly stavbě na kvalitě, protože na starší fotografii je (i přes už tehdy špatný 

stav) vidět, že stavba měla opravu poctivě provedené všechny detaily a architektura měla svoji 

logickou strukturu, která v dnešní podobě není úplně patrná.

Obnovená barevnost vychází zřejmě přímo z barokní podoby stavby. Obnova však zřejmě 

probíhala v několika fázích anebo nebyl použit stejný materiál či postup, protože tmavě červené 

plochy ve spodní části hlavního průčelí jsou dnes výrazněji světlejší než tmavě červené plochy ve 

štítu. Přitom ještě na fotografii z roku 2006 je patrné, že červený odstín byl na ve všech částech 

kaple stejný. S blednutím barvy se samozřejmě při památkové obnově počítá, koneckonců i 

původní barokní nátěr časem ztrácel intenzitu. 

IV. Doporučení pro další památkovou péči

V prvé řadě by se měly podle starších fotografií obnovit profilace říms, případně i ostění, 

protože jejich dnešní provedení snižuje kvalitu stavby.

V blízké budoucnosti by se měl také dorovnat barevný rozdíl v průčelí, v ideálním případě 

by se mělo zajistit, aby proces blednutí barvy probíhal na celé stavbě se stejnou intenzitou.

Protože už v minulých letech byla kaple cílem vandalů, umístila obec do vchodu kovovou 

mříž. Jde o obyčejnou, nevzhlednou mříž, která jistě splnila svůj účel, ale určitě nepřidala kapli 

na estetickém působení. Mříž by se tedy měla odstranit a nahradit jinou, umělečtěji pojatou, která 

by tuto cennou památku lépe doplnila a podtrhla její estetické kvality.
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7.2.14 Sloup

I. Urbanismus a historie obce

Obec Sloup leží v pískovcové krajině Ralské pahorkatiny, přibližně tři kilometry 

jihovýchodně od Nového Boru. Obcí protéká Dobranovský potok, zástavba obce je rozložená ne 

jeho obou březích. Na západním břehu krajina volně stoupá k Novému Boru, východnímu břehu 

dominují zalesněné vrchy s četnými pískovcovými skalními útvary.

Obec vznikla na dálkové trase vedoucí z České Lípy do Žitavy. První písemná zmínka 

pochází z roku 1324, kdy se uvádí pod svým německým názvem Birkenstein, ale jen o šest let 

později i pod názvem českým – Sloup. Název nepochybně vznikl podle pískovcového skalního 

útvaru, na kterém se nachází hrad.148

Během středověku vlastnili Sloup mimo jiné Berkové z Dubé, kteří ho roku 1412 prodali, 

ale už roku 1471 ho opět měli ve svém držení a započali se stavbou nového zámku. Roku 1623 

získal Sloup jako konfiskát Zdeněk Lev Libštejnský z Kolovrat. V této době byl už Sloup 

centrem rozsáhlého panství. Jeho největší rozkvět nastal v době, kdy panství vlastnil rod 

Kinských, tedy od roku 1710. V majetku rodu zůstal Sloup až do počátku 2. světové války.149

Významně do historie panství zasáhl zejména Josef Maxmilián Kinský, který v roce 1730 

přistoupil ke stavbě nového zámku se zahradou a Sloup učinil centrem svých podnikatelských 

snah. Založil ve sloupu několik manufaktur, jedna zaměřená na textilní výrobu a dvě menší na 

výrobu zrcadel. V roce 1757 dosáhl práva konat týdenní trh vždy v pondělí a dále mít ještě čtyři 

výroční trhy ročně.150

Sloup byl hojně osídlen až do 20. století, na počátku dvacátých let přes 1200 obyvatel 

žijících ve více než dvou stovkách domů. Po 2. světové válce se obec stala oblíbeným turistickým 

cílem, kterým je dodnes.151

II. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Baroko silně zasáhlo do urbanismu původní středověké lánové vsi. Nejvýznamnější 

změnou bylo přenesení vrchnostenského sídla přímo do vsi. Původní středověké sídlo bylo 

                                                  
148 PEŠTA (pozn. 92), 274.
149 Ibidem, 274.
150 Ibidem, 274.
151 http://www.obecsloupvcechach.cz/historie-rozsahle/, vyhledáno 26. 6. 2012.
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situováno částečně na skalním suku na západním okraji obce, pod ním pak vznikla tvrz, která 

pravděpodobně sloužila jako stálé vrchnostenské sídlo. Ve 30. letech 18. století byl vybudován 

naproti kostelu zámek, za ním zahrada a za ní dlouhá lipová alej, která končila kaplí sv. Jana 

Nepomuckého. Tím se tedy vytvořila přibližně 700 m dlouhá osa, která na jednom konci začínala 

kaplí sv. Jana Nepomuckého a vedla až k nově opravenému kostelu sv. Kateřiny. Přestavbu 

původně středověkého kostela provedl v letech 1707–1719 Pietro Paolo Columbani.152

Kaple byla vystavěná v letech 1738–1740, jejího autora neznáme. Od roku 1827 sloužila jako 

pohřební kaple rodu Kinských.153

Kaple je zapsána na seznamu kulturních památek. Dnes se nachází bohužel ve velmi 

špatném stavu, snad i proto, městu dlouhou dobu nepatřila. Od devadesátých let, kdy okresní úřad 

prodal kapli jako nepotřebný majetek do soukromých rukou, objekt obci nikdy nepatřil. Kaple 

pak několikrát změnila majitele, ale ani jeden se neměl k tomu, aby ji opravil. Zhruba před dvěma 

lety byl objekt zabaven finančním úřadem a nakonec vydražen. Jediným účastníkem dražby byla 

obec Sloup, která tedy kapli nakonec v roce 2011 získala.

a) Stavební podoba

Kaple stojí na konci dlouhé lipové aleje, která má vazbu na zámek. Stavba je 

neorientovaná, presbytář směřuje k severu.

Stavba má obdélnou loď, která má zkosená nároží, na severní straně se k ní připojuje 

krátký obdélný presbytář s třemi nižšími přistavěnými obdélnými prostorami. Vnější plášť kaple 

je členěn sdruženými pilastry s čabrakovými hlavice, stěny jsou prolomeny velkými kasulovými 

okny a úseky zkosených nároží velkými oválnými okny. Hlavní průčelí je završeno nízkým 

trojúhelným štítem se sochařskou výzdobou (sv. Jan Nepomucký a alegorické ženské postavy 

Víra a Naděje).

Interiér kaple odpovídá členění v exteriéru. Široká obdélná loď se skosenými nárožími je 

zaklenutá plackovou klenbou, presbytář valeně s trojbokými výsečemi.

                                                  
152 MACEK (pozn. 127), 171-172, 266-267
153 http://www.obecsloupvcechach.cz/historie-rozsahle/, vyhledáno 26. 6. 2012.
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b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple má půdorys obdélníku se zkosenými rohy, na severní straně je připojený krátký 

obdélný presbytář. Celá stavba je posazená na nízkém nečleněném sklu. Je neorientovaná, 

presbytáře směřuje k severu.

Hlavní průčelí je jednoosé, nad korunní římsou završená trojúhelným štítem. K nárožím je 

přisazená vždy dvojice sdružených pilastrů, v ose je průčelí prolomeno obdélným dveřním 

otvorem a nad ním velkým kasulovým oknem. 

Pilastry mají plintus, patku a čabrakové hlavice doplněné po stranách dvěma kapkami, 

nesou kompletní kladí, které obíhá celou stavbu.

Profilované ostění dveří se v horních rozích měkce zalamuje do uší. Nad dveřmi je 

segmentově prohnutá římsa, která je spojená s ostěním dveří štukovou volutovou dekorací. Pod 

ní se dříve nacházela volutová kartuše s nápisem. Přímo na tuto římsu nasedá velké kasulové 

okno rámované jednoduchým ostěním, které má okraj zvýrazněný páskou. Akcentován je 

vrcholový klenák, který výrazně přesahuje ostění a dotýká se architrávu.

Nad korunní římsou je nízký trojúhelný štít, jehož střední část, která odpovídá úseku mezi 

dvojicí pilastrů v průčelí lodi, ustupuje, což se projevuje zalomením profilace římsy. Ve štítu je 

umístěn znak Kinských, na něm pak trojice soch, ve vrcholu sv. Jan Nepomucký, po stranách 

ženské alegorické postavy (Víra, Naděje).

K hlavnímu průčelí se po stranách připojuje krátký úsek zkoseného nároží, který za 

středním úsekem hlavního průčelí šikmo ustupuje. Je prolomený velkým oválným oknem 

s ozdobnou štukovou šambránou. Pod oknem je toto krátké pole členěno ještě místě vystouplým 

obdélným polem. Na šikmý úsek zkoseného nároží pak navazuje rovná část bočního průčelí. Ta 

je členěná obdobně jak průčelí hlavní, vynechán je jen dveřní otvor a štít.

Na tuto rovnou část opět navazuje stejný šikmý úsek zkoseného nároží, který přechází 

v presbytář. 

Presbytář je obdélný, stejně vysoký jako loď. Jeho boční stěny jsou prolomeny velkým 

oválným oknem a rámovány na okrajích pilastry, z nichž jižnější pilastr je vidět jen v úseku, 

protože je částečně překryt šikmým úsekem zkoseného nároží. Severní stěna presbytáře je 

prolomena opět velkým kasulovým oknem. K presbytáři se připojují ze všech tři stran nižší 

obdélné prostory s obdélným dveřním otvorem rámovaným ostěním s ušima.
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Kaple je krytá mansardovou střechou, která má uprostřed hřebene šestibokou sanktusovou 

vížku s cibulovou bání, makovicí a křížkem. Nižší obdélné prostory přiléhající k bočním stěnám 

kaple jsou završeny střechou pultovou, severní prostor má střechu sedlovou s valbou k severní 

straně.

Přestože je vnější plášť stavby silně poškozen, jsou zde patrné dva odstíny omítek. Světle 

okrové jsou pilastry, římsy, ostění, štuková pole a dekorace. Plochy mezi nimi jsou také okrové, 

ale v tmavším odstínu.

Interiér

Členění interiéru kaple v podstatě odpovídá členění vnějšího pláště. Loď kaple je obdélná 

se zkosenými nárožími. Vnitřní stěna lodi je rozdělená do osmi polí. Pole na hlavních osách jsou 

širší, členěná slepou arkádou s půlkruhovým záklenkem. Na severní straně je arkáda otevřená 

jako vítězný oblouk. Na jižní, východní a západní straně je stěna lodi prolomená velkým 

kasulovým oknem v hluboké špaletě. Na vstupní, jižní straně navíc i obdélným dveřním otvorem 

se segmentově zakončenou špaletou, na straně východní a západní pouze slepým, segmentově 

zakončeným výklenkem, který svou velikostí i umístěním odpovídá špaletě na vstupní stěně.

Pole v diagonálních směrech tvoří sponu mezi úseky arkády, probíhá přes ně římsa, která 

spojuje pilastry vynášející záklenek arkády. Jsou probraná ve spodní části velkou nikou se 

štukovou mušlí v konše a v horní části oválným oknem.

Loď je zaklenuta plackovou klenbou členěnou štukovými žebry, která vybíhají z krajů 

krátkých šikým úseků zkoseného nároží a vedou až k vrcholu klenby, kde je ve štuku provedené 

oválné zrcadlo.

Na severu se k lodi připojuje krátký obdélný presbytář, který svou šíří odpovídá rozponu 

vítězného oblouku. Jeho boční stěny jsou rozděleny římsou, která navazuje na zešikmené nároží. 

Ve spodní části jsou vchody do bočních prostorů. Na straně východní je dveřní otvor obdélný, na 

straně západní vyšší a půlkruhově zakončený. Nad římsou pak velká oválná okna. Severní stěna 

je členěná stejně jako boční stěny lodě. Presbytář je zaklenut velenou klenbou s trojbokými 

výsečemi na východní a západní straně.
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Výzdoba a vybavení

Kaple je dnes zcela prázdná, bez jakéhokoliv vybavení. Z výzdoby je dnes zachováno jen 

několik štukových detailů – mušle v konchách nik, oválné zrcadlo ve vrcholu klenby, dekorace 

na vítězném oblouku.

III. Umělecko-historické zhodnocení

Kaple sv. Jana Nepomuckého je zřejmě nejkvalitnějším příkladem sledované skupiny 

staveb v regionu. Jedná se o skvělé dílo, kterému však zatím nebyla věnována téměř žádná 

pozornost historiků umění.

Kaple je jednoznačně dílem školeného architekta, který měl nejen značné zkušenosti, ale i 

vlastní tvůrčí talent. Využívá prvků, které do české architektury přivedl Kilián Ignác 

Dienzenhofer, avšak využívá jich méně svobodným způsobem. Stavba působí poměrně 

dynamickým dojmem, křivky se však projevují v podstatě pouze v dekorativních prvcích. 

Půdorys ani celková hmota stavby křivky nevyužívá.154

IV. Doporučení pro památkovou obnovu

Před opravou, která by měla být zahájena co nejdříve, by měl být proveden podrobný 

průzkum (restaurátorský, tvarový, stavebně-technický, průzkum barevnosti fasád apod.) a 

k opravě by měly být využity poznatky ze stavebně-historického průzkumu zámku a okolí.155

Kaple by měla předně dostat novou střechu, jako střešní krytina by měly být použity 

bobrovky uspořádané v korunové vazbě, jak je tomu na starších fotografiích. Zároveň by měla 

být obnovena i sanktusová vížka. Této opravě by měl samozřejmě předcházet průzkum a obnova 

krovů a zdiva a jeho statické zajištění. Totéž platí pro boční obdélné prostory presbytáře. 

Zejména z těch by měly být odstraněny nevhodné novodobé doplňky střech a zdiva a symetricky 

doplnit poničené ostění dveří a oken.

Podle tvarového průzkumu a starších fotografií by měly být pečlivě obnoveny a doplněny 

všechny detaily štukové výzdoby exteriéru i interiéru a všechny architektonické články. 

Obnovena by měla být i poslední barevná úprava fasád, dveřní a okenní výplně.

                                                  
154 Za konzultaci děkuji Ing. Petru Mackovi, Ph.D.
155 MACEK/ URBAN (pozn. 54).
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Velmi důležité je najít také stavbě vhodné využití. V tomto případě by se mohla kaple 

využívat jako koncertní či obřadní síň, v případě jejího nového vysvěcení a vybavení mobiliářem 

pochopitelně i jako liturgický prostor. Zajímavé by mohlo být i zajištění například 

komentovaných prohlídek pro veřejnost, protože obec Sloup je hojně turisticky navštěvovaná 

(zejména díky skalnímu hradu), a tak by se určitě i kaple těšila pozornosti turistů. Prohlídka kaple 

by mohla částečně nahradit i prohlídku zámku, který je v současné době veřejnosti nepřístupný, a 

informovat návštěvníky alespoň takto o výrazné barokní úpravě celé obce.

Pokud by se povedlo provést kvalitním způsobem obnovu této památky, mohla by sloužit 

i jako jakýsi příkladný objekt památkové obnovy. Například formou výstavy v interiéru kaple by 

se mohly prezentovat staré fotografie, které by dokumentovaly stavební vývoj a upozorňovaly na 

nepřívětivý stav památky, doplněné pak o fotografie z její obnovy, doplněné například poznatky 

z různých průzkumů. Tato prezentace by mohla být zajímavá nejen pro návštěvníky obce, ale i 

pro místní obyvatele, kteří mají kapli denně na očích.
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7.2.15 Újezd

I. Historie a urbanismus obce 

Obec Újezd leží přibližně jeden a půl kilometru jihozápadně od Jestřebí. Obcí prochází 

hlavní komunikace, která spojuje Jestřebí a Dubou, vybudovaná v roce 1829.156 To je znát i na 

mapě I. a II. vojenského mapování. Zatímco na mapě I. vojenského mapování (1764–1768 a 

1780–1783) je obec jeden celek, na mapě II. vojenského mapování (1839–1852) je obec 

rozdělená do dvou víceméně samostatných jednotek na každé straně cesty. Ze staré cesty, která 

vedla k Jestřebí, zůstal dnes v polích jen rozvalený křížek.

Centrem obce byla poměrně velká náves, na které stála kaple, podle starších map bylo 

vedle kaple i jezírko či rybníček. Tvar návsi zůstal víceméně zachován dodnes. Kolem se 

nacházelo několik menších stavení, největší budovou obce je však dodnes zachovaný klasicistní 

hostinec při cestě do Dubé.157

Přesto, že existují teorie o tom, že obec existovala už v 11. století, první doložený doklad 

o její existence, první písemná zmínka, je až z roku 1374. Existovala zde tvrz, která se však už 

roku 1460 uvádí jako pustá. Své kořeny má v obci i významný rod Lobkoviců.158

II. Kaple Panny Marie Pomocné

Kapli nechal údajně zřídit v roce 1740 sedlák Jakob Gärtner na obecním pozemku, na 

návsi. 159

Jiné zdroje však uvádí její vznik už o deset let dříve, tedy v roce 1730.160

V každém případě v době vzniku kaple patřil Újezd ke kounickému panství Zahrádky, 

resp. Nový Zámek. Dnes patří kaple obci Jestřebí. Po nedávné opravě je kaple volně přístupná, 

není však vybavená, mše ani jiné akce se zde nekonají.

                                                  
156 Bohumil DANIEL: Jestřebí. Chvístec, Jestřebí, Pavlovice, Podolec, Popelov, Sluneční Dvůr, Újezd. Historie, 
příroda, zajímavosti a výlety do okolí, Jestřebí 2005, nepag.
157 Soupisů křížů, soch a kaplí farnosti Jestřebí ze 2. poloviny 19. století, blíže nedatováno – za poskytnutí informací 
děkuji Miroslavu Pröllerovi.
158 DANIEL (pozn. 150), nepag.
159 Soupisů křížů, soch a kaplí farnosti Jestřebí ze 2. poloviny 19. století, blíže nedatováno – za poskytnutí informací 
děkuji Miroslavu Pröllerovi.
160 Například Emanuel POCHE (ed.): Umělecké památky Čech 4, T-Ž, Praha 1982, 136.
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a) Stavební podoba

Kaple má kruhovou loď, k ní se na západní straně připojuje přisazené průčelí završené 

volutovým štítem. Průčelí je v ose prolomeno obdélným dveřním otvorem a ve štítu oválným 

oknem. Interiér kaple je zaklenut kupolí, je zde nově provedená výmalba bez souvislosti 

s barokní architekturou. Střecha je došková, završená sanktusovou vížkou.

b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple je orientovaná, presbytář směřuje k východu. Kaple má kruhový půdorys 

s přisazeným průčelím. Celá kaple má nízký sokl, střecha je nasazená na poměrně výraznou 

korunní římsu.

Stěny kaple jsou hladké, nečleněné, na severní a jižní straně je stěna kaple prolomena 

malým oválným okénkem.

Průčelí je rovné, nezvlněné, členěné pouze rizalitem ve střední části. Vchod je obdélný, 

bez jakéhokoliv rámovaní. Nad ním se nachází opět drobné oválné okénko. Průčelí je završeno 

štítem, který je prolomen okénkem, opět oválného tvaru, tentokrát je však ovál postaven na 

výšku. Rovněž střední část štítu je vystouplá. K ní se připojuje na každé straně volutové křídlo. 

Štít je zakončen segmentově, rámován výraznou římsou. 

Celá kaple je krytá mansardovou šindelovou střechou vyvrcholenou dřevěnou šestibokou 

sanktusovou vížkou se zvonem, posazenou přímo za štítem. Sanktusová vížka má cibulovou 

střechu pobitou plechem a ukončenou křížkem. Je umístěná lehce mimo podélnou osu kaple 

(východ-západ), posunutá je směrem k jihu. 

Kaple má jednolitý okrový nátěr, pouze římsy jsou natřeny bílou barvou.

Interiér

Podlaha kaple je tvořená velkými pískovcovými dlaždicemi. Stěny jsou hladké, členěny 

jsou pouze několika výklenky. Na diagonálních osách jsou to půlkruhově zakončené niky, na 

východní, oltářní straně, je obdélný výklenek zakončený segmentově. Pod ním je ve zdivu oltářní 

menza tumbového tvaru. Na jednoduchou římsu nasedá plochá kopule.
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Barevnost je zcela jistě nepůvodní. Stěny jsou natřeny světle modrou barvou. Římsa a 

špalety okének jsou výrazně žluté. Stejnou barvou je proveden i nepůvodní dekor tří svislých 

pruhů pod každým z okének.

Vybavení a výzdoba

Ve výklenku na východní straně je umístěn novodobý obraz Panny Marie odpovídající 

východnímu ikonografickému typu Hodégétrie.

III. Umělecko-historické zhodnocení

Kaple je poměrně zdařilým příkladem drobné barokní sakrální architektury. Je 

pravděpodobné, že dnešní stav je jen torzem původního záměru, protože vnějšímu plášti kaple 

chybí jakékoliv ostění či vertikální členění, které je pro barokní architekturu příznačné. I když je 

kaple velmi jednoduchá, je dobře architektonicky zvládnutá, proporčně vyrovnaná. Ocenit lze 

například dobře zvládnuté průčelí, které je i vhodně napojené ke kruhové lodi. Předstupující 

střední pole jakoby vybízelo příchozího ke vstupu dovnitř.

Kaple si dodnes zachovala působivý vzhled a je cennou památkou i v rámci urbanismu 

obce.

IV. Zhodnocení památkové obnovy

Kaple byla nedávno opravena zásluhou obce a za pomoci místních obyvatel. S opravami 

se započalo již v roce 2002, kdy kaple dostala novou šindelovou střechu, včetně sanktusové 

vížky. Postupně byl opraven interiér i vnější plášť. V roce 2005 došlo k novému vysvěcení kaple 

generálním vikářem litoměřické diecéze. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Pomocné.161

Během obnovy došlo také ke zhotovení odvodnění kaple. Již po poměrně krátké době je 

však znát, že vzlínající vlhkost je problémem stále aktuálním.

Opravu exteriéru lze hodnotit jako poměrně zdařilou, dodržena byla poslední barevná 

úprava, vhodně byla použitá šindelová střešní krytina, důsledně provedená profilace říms a 

vhodně byly zvolené i výplně oken. V rámci této opravy však měl být omítnut a natřen tak sokl 

stavby, který je dnes ponechán bez omítnutí, a tak je vydělen z kontextu stavby.

                                                  
161 http://www.jestrebi.eu/index.php/obec-jestrebi/usneseni/usneseni2005, vyhledáno 18. 6. 2012.
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V kontrastu s vnějším pláštěm stavby je však interiér, který jde zcela proti tradici barokní 

architektury. V případě, že z původního interiéru nebylo nic dochováno a stav před oravou byl 

patřičným způsobem zdokumentován, je vyhotovení nového interiéru v souladu s pravidly 

památkové péče.

Zvolené provedení by však mohlo citlivěji souznít s obnoveným exteriérem. V interiéru je 

z hlediska tradice barokní architektury nevhodně použitý modrý nátěr, včetně způsobu provedení, 

a výrazně žlutý barevný dekor, který je dílem současným, nemajícím nic společného s barokní 

barevností. 

Od autorky návrhu interiéru162 pochází i obraz Panny Marie v kapli, který je typem 

východní madony – Hodégétrie (Vůdkyně na cestách). V tomto případě se autorka zřejmě 

nechala inspirovat mariánským obrazem z Červenky u Litovle. Je sice pravda, že tento východní 

typ je ikonograficky blízký západní Panně Marii Pomocné, v kontextu této stavby však nemá 

východní ikonografie žádný smysl, a mohla by vést k domněnce, že kaple dnes patří například 

řeckokatolické církvi.

                                                  
162 Markéta Kašparová z Jestřebí, členka občanského sdružení Drobné památky severních Čech.
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7.2.16 Žďár

I. Historie a urbanismus obce

Už název obce napovídá, že ves vznikla v místě, kde byl původně vypálen les. Obec leží 

v Podbezdězí, pro krajinu v okolí jsou charakteristické hluboké rokle a členitý skalnatý, zejména 

pískovcový terén. Krajině jižně od vsi dominuje Vrátenská hora.

Sídlo bylo založeno patrně koncem 13. nebo v průběhu 14. století, první písemná zmínka 

o vsi pochází z roku 1348. Během třicetileté války byla ves silně poničená. Žďár se pak stal 

součástí majetku kláštera na Bezdězu, kde sídlili augustiniáni, později benediktini. V rámci 

tohoto statku přešla obec roku 1716 pod valdštejnské panství Doksy. Součástí tohoto panství byla 

až do roku 1948.163

Půdorysné uspořádání obce je nepochybně středověké. Jeho základem je mohutná 

podkovovitá náves. Kolem návsi stály velké selské grunty s plužinou, rozmístěnou vějířovitě 

okolo návsi. Dalším vývojem došlo k zastavění skalní rokle drobnějšími usedlosti, které patřily 

řemeslníkům a zemědělcům. Tato část obce je patrně mladší než část obce okolo návsi, je však 

jisté, že už před třicetiletou válkou obě části existovaly.164

Stavební typ chalup stejně jako staré místní názvy (Líska, Končiny, Horka) dosvědčují, že 

obec byla dlouhou dobu osídlena českými obyvateli. K poněmčení došlo pravděpodobně 

v průběhu 18. či snad až na počátku 19. století.165

Během 18. a 19. století došlo ke značnému nárůstu zástavby, který se projevil dělením 

původních usedlostí a vznikem početné chalupnické a domkářské zástavby. Ta vznikla i 

v okrajových částech vesnice, u nejstarších usedlostí a především v nevýhodných polohách  na 

dně a na svazích spojovací rokle. V obci je dodnes dochováno mnoho roubených staveb, 

převážně z konce 18. a 19. století.166

                                                  
163 PEŠTA (pozn. 92), 347-349.
164 Ibidem, 347-348.
165 http://www.zdarvpodbezdezi.cz/historie/, vyhledáno 3. 5. 2012.
166 PEŠTA (pozn. 92), 347-348.
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II. Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple byla postavená roku 1784 nákladem obce, tedy v době, kdy Žďár patřil k panství 

Doksy. Stojí uprostřed podkovovité návsi a její dnešní podoba je výsledkem několika přestaveb a 

úprav.

Na podobě kaple se mohly podepsat také katastrofy, které obec zasáhly, a to 13. ledna 

1866 silné krupobití, o dva roky později pak požár.167

Doloženy jsou však zprávy, že k původnímu zařízení kaple patřil oltář, který sem roku 

1786 zakoupil kružský farář Václav Martin Růžek z kaple zrušeného kláštera benediktinů na 

hradě Bezdězu. Oltář byl datován letopočtem 1710 a byl na něm obraz Nanebevzetí Panny Marie. 

Farář Růžek také žďárskou kapli v září roku 1786 vysvětil. K dalšímu vnitřnímu zařízení patřila 

socha Panny Marie Immaculaty a dvě sošky andílků světlonošů z poloviny 18. století. Veškerá 

tato vnitřní výbava však zanikla ve druhé polovině 20. století.168

Po obnově v roce 1992 byla kaple znovu vysvěcena a od podzimu roku 2001 se v kapli 

opět konají i bohoslužby, a to jednou za měsíc.169 Kaple je na seznamu kulturních památek.

a) Stavební podoba

Jedná se o obdélnou stavbu s půlkruhovým presbytářem. Hlavní, západní, průčelí je 

jednoosé, členěné lizénovými rámy, prolomeno obdélným dveřním otvorem, završeno štítem.

Kaple je plochostropá, dnes v interiéru bez jakéhokoli architektonického členění. Je zde 

základní vybavení: menza, nad ní socha Ukřižovaného, po stranách dva obrazy Zvěstování Panně 

Marii, v lodi tři barokní lavice.

b) Podrobný popis

Exteriér

Kaple stojí uprostřed návsi, je orientovaná – presbytářem na východ. Je to obdélná stavba 

s půlkruhovým presbytářem, má poměrně vysoký, nečleněný sokl. 

Západní průčelí jednoosé, symetrické podle střední osy. Při nárožích je vždy dvojice 

lizén. Lizény jsou mírně odsazené od nároží, takže to zůstává holé. Přebíhá přes něj pouze horní 

vodorovná lizéna, která lemuje celou stavbu. Ve středním, širším poli hlavního průčelí je obdélný 

                                                  
167 http://www.zdarvpodbezdezi.cz/historie/, vyhledáno 3. 5. 2012.
168 Ibidem, vyhledáno 3. 5. 2012.
169 Ibidem, vyhledáno 3. 5. 2012.
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dveřní otvor rámovaný jednoduchým, neprofilovaným ostěním. Nad vodorovnou lizénou je římsa 

tvarovaná jako podbrádka, na kterou nasedá štít. Štít je rozdělen římsou do dvou částí, má opět 

poměrně výrazný nečleněný sokl. Uprostřed spodní části je nika, dnes prázdná, která je umístěná 

v obdélném, lehce vystouplém poli, ve které je naznačený vrcholový klenák niky. K tomuto 

obdélnému poli přiléhá z každé strany lizéna a trojúhelné křídlo. Horní část štítu je obdélná, je 

v ní malý kruhový otvor. Celý štít vrcholí kovovým křížkem.

Boční, jižní, stěna kaple je členěná lizénami, jedna je přisazená k západnímu nároží, druhá 

je v místě, kde začíná zaoblení presbytáře. Stěna lodi je prolomena obdélným oknem se 

segmentovým záklenkem bez ostění.

Severní stěna kaple je stejná jako stěna jižní.

Presbytář je na půdorysu půlkruhu, vymezen je lizénami, které jsou v místě, kde se rovná stěna

lodi začíná zaoblovat. Samotný presbytář je pak rozdělen ještě dalšími dvěma lizénami na tři 

stejně široká pole. Ve středním poli, tedy v nejvýchodnější části presbytáře, je malé oválné 

okénko.

Kaple má sedlovou střechu, která na východě plynule přechází v půlkuželovou. Střecha je 

krytá šindelem. V jejím hřebeni je na východní straně šestiboká dřevěná sanktusová vížka 

s cibulovou střechou zakončenou křížkem.

Stěny kaple jsou bíle omítnuté, lizénové rámce jsou světle okrové. Ostění dveří má také 

bílý nátěr.

Interiér

Kaple má obdélnou loď, k ní je bez odsazení připojen půlkruhový presbytář, mírně 

vyvýšený.

Podlaha je krytá čtvercovými pískovcovými dlaždicemi. Stěny kaple jsou bez jakéhokoliv 

architektonického členění.  Boční stěny lodi jsou prolomeny okny, které se dovnitř rozevírají 

dovnitř segmentově ukončenou špaletou. Stejně tak i dveřní otvor v západní stěně je zasazen ve 

špaletě, která je segmentově ukončená.

Kaple je plochostropá, strop je z prken, nově proveden.
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Vybavení a výzdoba

V kapli je dnes zděná menza, nad ní lidová dřevěná socha Ukřižovaného. Po stranách 

presbytáře jsou dvě barokní olejomalby, obraz na severní straně zobrazuje Pannu Marii, obraz na 

jižní straně Archanděla Gabriela, oba obrazy tedy tvoří Zvěstování Panně Marii. V lodi jsou tři 

barokní dřevěné lavice.

III. Umělecko-historické hodnocení

Dnešní podoba kaple je výsledkem několika oprav, a tak o její původní barokní podobě 

v podstatě dnes nic nevíme. Z původní stavby zůstalo zachováno hmotové členění, patrně i tvar 

štítu, snad podoba sanktusové věžičky. Veškeré detaily vnějšího pláště a kompletně celý interiér 

zanikly. Jednalo se ale jistě o příklad lidové barokní stavby, jejíž význam zřejmě nespočíval 

v mistrném zacházení s barokním tvaroslovím, ale spíše v urbanistickém kontextu vsi. Zajímavé 

by mohlo být srovnání s klenutou vstupní bránou usedlosti čp. 37 snad z roku 1815170, která je 

sice také dnes poznamenaná razantnějšími opravami, ale její charakter by mohl mít souvislost 

s jednou ze stavebních etap kaple.

IV. Zhodnocení památkové obnovy

V roce 1992 proběhla celková oprava kaple, která byla ve velmi špatném stavu. Už na 

fotografii z roku 1976 je vidět, že kaple měla silně poškozený vnější plášť i střechu. Stav kaple se 

postupně zhoršoval, takže v roce 1990 měla kaple už dokonce zřícenou střechu a téměř 

kompletně opadanou omítku.

Poslední oprava tedy jistě stavbu zachránila před úplným zánikem, avšak mohla být 

provedená pečlivěji. Oprava sebrala stavbě poslední detaily, které by jistě bylo možné obnovit 

podle dochovaných fotografií. Jedná se například o profilované římsy ve štítu, obnovu dřevěné 

korunní římsy lodi, která byla také dříve profilovaná, umístění kamenné koule na vrchol štítu 

apod. Je také pravděpodobné, že okna kaple měly štukové šambrány, která však dnes zcela chybí.

Celkově také obnova fasád působí tvrdě a razantně a výrazně ubírá stavbě na estetickém 

působení.

Otázkou zůstává obnova barevnosti fasád, dnes v podobě světle okrových pilastrů a 

některých říms s bílými plochami mezi nimi. Na fotografiích z počátku století je totiž barevné 

                                                  
170 PEŠTA (pozn. 92), 348.
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řešení opačné, tedy v zásadě tektonický systém bílý, plochy mezi ním tmavší, pravděpodobně 

okrové. Je třeba podotknout, že tento barevný systém lépe odpovídá logice stavby, k bílým 

lizénám přísluší bílé dveřní ostění, stejně tak tmavší korunní římsa na hlavním průčelí 

koresponduje s dřevěnou, a jistě kdysi tmavě natřenou, korunní římsou v lodi. Je ale možné, že 

kaple dostala po pořízení těchto fotografií ještě nový nátěr, jehož podoba byla dokázána 

restaurátorským průzkumem a posléze tedy obnovena. Pravděpodobnější však je, že dnešní 

barevnost je prapodivným kompromisem, který vznikl nedůsledným průzkumem stavby i 

dostupných fotografií.

IV. Doporučení pro další památkovou obnovu

Kapli by měl být v co největší možné míře navrácen její původní charakter, který je 

patrný na starých pohlednicích ze začátku 20. století. Měly by být obnoveny detaily (zejména 

profilace říms, kamenné koule na štítu, ústupek niky, pokud možno i šambrány oken). Obnova 

těchto detailů by výrazně přispěla k lepšímu celkovému vzhledu a kaple by lépe zapadla do 

celkového charakteru návsi i kontextu celé vsi.

V. Další podobné kaple v regionu

Podobným hrubým způsobem byly obnoveny i kaple v Tachově či Borku. V obou 

případech existovaly zdroje, které by mohly této hrubé opravě zabránit. Stejně jako u kaple ve 

Žďáru by se mělo zde přistoupit alespoň k opravě profilace říms a dalších detailů.
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8. Závěr

Z celkového průzkumu barokních kaplí na Českolipsku, který byl v rámci této práce 

proveden, lze usoudit následující. Ve vymezené skupině staveb, tedy volně stojících, zděných, 

barokních prostorových kaplí v okrese Česká Lípa, se nalézá několik staveb, které vykazují 

nesporné umělecko-historické kvality tzv. vysoké slohové architektury (jmenujme především 

kapli sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu, kapli sv. Josefa v Zákupech, kapli sv. Eustacha na 

Borečku, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Ladech). Tyto stavby, které jsou 

podstatným přínosem vývoje naší barokní architektury, však doposud téměř unikaly pozornosti 

historiků umění. V literatuře se o nich nenacházejí v podstatě žádné zmínky, činnost odborníků 

byla v tomto případě věnována pouze stavebně-historickým průzkumům, jejichž výsledky nebyly 

rovněž nikde publikovány.

Ve sledované skupině staveb se pak nachází poměrně velký počet staveb, které svým 

uměleckým zpracováním odpovídají regionální úrovni, jsou však mimořádně cenné zejména 

v rámci urbanismu jednotlivých obcí. Bylo by tedy v budoucnu velmi zajímavé, zabývat se 

těmito stavbami z hlediska historie umění a pokusit se najít jejich umělecká východiska a celkový 

vztah těchto, většinou venkovských, kaplí ke kaplím uvedeným v předchozím odstavci a obecně 

k tzv. vysoké slohové architektuře v regionu.

Z hlediska památkové péče lze říct, že větší pozornosti se dostává kaplím, jejichž 

umělecká hodnota je nižší (z hlediska vývoje stylu). Je tomu tak zejména proto, že tyto kaple jsou 

součástí a často i jedinou dominantou obce, a tak k nim mají lidé bližší vztah. Polorozpadlá či 

zchátralá kaple uprostřed návsi je trnem v oku téměř komukoliv, zejména pak místním 

obyvatelům či v dnešní době často chalupářům. Proto i laik, v tomto případě častěji než odborník, 

učiní opatření pro její záchranu či obnovu. Kaple, které jsou například zcela mimo zástavbu obcí 

anebo součástí nějakého rozsáhlého celku, této pozornosti ze strany laické veřejnosti snáze 

uniknou.

Jednoznačně lze konstatovat, že veřejnost je v současné době tím hlavním činitelem, který 

se na opravě drobných sakrálních památek podílí, a to v podstatě ve všech fázích obnovy: od 

získání financí až po provedení samotné opravy. Tím tedy pochopitelně dochází k tomu, že 

provedené opravy mají rozličnou kvalitu. Ve většině případů je oprava provedena tak, aby stavba 

měla uspokojivý celkový vzhled, který většinou ani neruší nevhodné novodobé doplňky buď na 
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stavbě samotné anebo v jejím okolí. Pozornosti však uniká řada detailů, které pak stavbě ubírají 

na kvalitě. 

Z nejčastějších chyb lze jmenovat například zhrubnutí a zjednodušení profilace říms, 

nedůslednost v obnově štukového dekoru anebo i drobnějších architektonických článků, 

nedoplnění tvaru krepovaných říms, nedořešení partie soklu, nedůsledná obnova barevnosti a 

další. Nedůslednou opravou detailů pak zanikají autentické prvky stavby, které lze jen velmi 

těžko dohledat a přesněji popsat. 

V této souvislosti je třeba také upozornit na zcela nedostačující dokumentaci. Opravám, 

prováděným laickou veřejností, totiž jen výjimečně předchází podrobný průzkum, a dokumentace 

se v podstatě omezuje pouze na několik fotografií, které však zachycují spíše průběh prací než 

podobu stavby.

V tomto směru již byly z řad odborníků provedeny první kroky k řešení zmíněného 

problému. V nedávné době byla vydána kniha Zkoumání historických staveb171, která poutavou, 

avšak nikoliv neodbornou, formou informuje čtenáře o základních metodách zkoumání a 

dokumentace. Takových publikací by však mělo v budoucnu vycházet mnohem víc, měly by se 

stát součástí veřejných knihoven, aby se nadšenci a zájemci o tuto problematiku dostatečným 

způsobem seznámili s principy a metodami, které by výrazně přispěly ke kvalitě prováděné 

dokumentace.

Dále by se také mělo přistoupit k vydání podobné metodiky, která by se zabývala 

památkovou obnovou drobných sakrálních staveb a jejími základními principy a upozorňovala 

zvláště na nechtěné, ale často opakované chyby, mimo jiné na ty, které byly popsány výše.

Činnost amatérských památkářů je totiž zejména v oblasti drobné architektury v podstatě 

tou zásadní. Ze špatného finančního i organizačního zajištění Národního památkového ústavu 

totiž vyplývá, že je prakticky nemožné, aby se profesionální pracovníci památkové péče podíleli 

na opravě a dokumentaci těchto drobnějších staveb, mimo jiné i proto, že mnoho objektů není 

zapsáno na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a nejsou tedy vůbec v evidenci

Národního památkového ústavu. Ten by měl tedy s nadšenci alespoň výrazně spolupracovat, ať 

už například vydáním příslušných metodik, pořádáním veřejných přednášek, kurzů, případně i 

zpřístupněním (nejlépe bezplatným) archívních materiálů.

                                                  
171 Petr MACEK/ Vladislav RAZÍM (ed.): Zkoumání historických staveb, Praha 2011.
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Obeznámení laické veřejnosti by pak samozřejmě mohlo přinést plody i odborníkům. 

Protože právě amatérští zájemci o památky, sdruženi někdy v místních spolcích, jsou v současné 

době jediní, kteří provádějí terénní dokumentaci (někdy třeba i desítky let) a vlastní tedy cenné 

dokumenty o památkách, které nevratně podléhají zkáze. Jak by se kvalita této roztroušené 

kolekce materiálů zvýšila, kdyby tito amatérští dokumentátoři kromě fotografování také stavbu 

zaměřili anebo změřili či zakreslili profilaci římsy či jiných detailů.

Velké státní instituce by pak rozhodně měly přistoupit k tomu, aby zmíněné materiály 

evidovaly, kriticky hodnotily a na jejich podkladě by mohly postupně vypracovat i tak zásadně 

chybějící soupisy nemovitých památek. Jak už bylo naznačeno v příslušné kapitole na začátku 

práce, mohl by vzniknout i elektronický soupis památek, kam by mohl kdokoliv přispívat. Měl by 

však mít jednotný systém a dobře fungující technické zázemí. Pro mnoho zájemců, kteří by touto 

cestou chtěli pomáhat památkové péči, by dokonce elektronická forma byla schůdnější a mohlo 

by se tak shromáždit větší množství materiálů.

S památkovou péčí souvisí nejen samotná dokumentace a obnova, ale i tzv. druhý život 

památky, tedy její vhodné využití. U sakrálních objektů je tento úkol obzvlášť složitý, protože 

dnešní téměř ateistická společnost nedokáže plně využít všechny sakrální památky k jejich 

původnímu účelu. Kaple a kostely, někdy dokonce i po kompletní obnově, zůstávají „mrtvou“ 

stavbou, která je uzavřená, veřejnosti nepřístupná, a tak vlastně odsouzena k postupnému zániku.

Ze zkoumaných drobných kaplí jen několik málo dodnes funguje jako mešní prostor, mše 

se zde však konají jen výjimečně, většinou jednou za měsíc (například Horky, Dražejov, 

Okrouhlá, Svor). 

Specifickým severočeským fenoménem je přestavba sakrálních objektů na soukromá 

obydlí. Za rozšíření tohoto přístupu můžou nejen politické okolnosti, které byly zmíněny 

v příslušné kapitole, ale snad i fakt, že v oblasti se nachází sice velké množství opuštěných 

usedlostí, ale jejich velké rozměry a zanedbanost zcela nevyhovují požadavku na běžnou 

soukromou chatu či chalupu. Jen málokterý chatař si vezme na zodpovědnost obrovský 

klasicistní dům, který je navíc ve velmi špatném stavu a jeho oprava by stála nemalé peníze. 

V tomto směru se zdá být tedy logické, že je-li v obci zanedbaná drobná kaple, navíc třeba i 

zbavená památkové ochrany, stane se ideálním objektem, který by mohl k chataření sloužit. 

Takových „sakrálních chat“ je v regionu celá řada, jmenujme například kaple v obci Lada, 

Útěchovice, Naděje, Starý Šidlov, Vrchovany, Zátyní atd.
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Je sice pravda, že kaple v těchto případech nejsou „mrtvou“ památkou, ale problém to 

také neřeší. Soukromníci často zcela pozmění podobu vnějšího pláště kaple, o vnitřním prostoru a 

vybavení ani nemluvě. Protože sakrální objekt rozhodně není ideálním objektem na bydlení, je 

potřeba stavbu doplnit infrastrukturou, která pak v kontextu se sakrální historickou architekturou 

působí zcela absurdně (satelity, komíny, přívody elektřiny, ptačí budky, různá oplocení apod.)

V tomto směru je tedy potřeba ještě mnohé napravit. Inspiraci lze najít hned v blízkém 

Německu. V rámci projektu Offene Kirchen je snaha církevní stavby otevřít a zpřístupnit co 

nejširší veřejnosti, přičemž je respektováno, že každý člověk může v kostele hledat něco jiného, 

uspokojení duchovních potřeb stejně jako odpočinek v chládku na dlouhé cestě.172

Těžko si bohužel dokážeme představit, že by v naší republice zůstaly všechny sakrální 

stavby dlouhodobě otevřené bez dozoru. Zcela jistě by však bylo možné, podobně jako 

v Německu, oslovit místní obyvatele, kteří mají ke stavbě nejbližší vztah, aby alespoň na několik 

hodin odpoledne či o víkendu kapli či kostel otevřeli a přivítali příchozí turisty, případně jim 

pověděli, třeba i zcela neodbornou formou něco k historii či výzdobě dané památky. Zájem 

o sakrální objekty není dnes tak zcela beznadějný, jak by se mohlo zdát. Uveďme v této 

souvislosti například projekt Noc kostelů, který u nás už několik let probíhá a těší se 

neuvěřitelnému zájmu veřejnosti. Proč by tedy podobné projekty nemohly fungovat i ve dne?

Myslím si, že tento přístup by mohl alespoň prozatím situaci částečně vyřešit, případně 

ukázat další směry, kterými by se mohlo postupovat. Dostatečný zájem veřejnosti o památky, 

který je tak důležitý i z hlediska jejich ochrany, lze docílit jen otevřením dveří dokořán, jež 

dovnitř přináší památce skutečný život.

                                                  
172 RAZÍM (pozn. 48), v tisku.
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