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Smírčí kříže bývají často v
lesích mimo cesty. To je i případ
Smírčího kříže u Dostálky, jediné
takové památky v Plzni. Je
netypický zdvojením symbolu kříže
a kruhu. Připomíná stély z oblastí
jižní Francie a Španělska. / 04

Jednou z nejstarších drobných
sakrálních památek jsou Gryspekovská
boží muka v Bolevci, která jsou
datována rokem 1606. / 05

V Kotíkovské ulici lze
obdivovat jednu z plzeňských
barokních kapliček. Ve štítě
má typický motiv stavitele
Jakuba Augustona ml. —
lomenou vlnku. / 03
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Mapa drobných sakrálních
památek v Plzni

U mnohých nevěřících Plzeňanů převzal
Andělíček na katedrále sv. Batoloměje
funkci, kterou dříve plnily křížky a světci
u cest. Lidé u „Ošahánka“ hledají přímluvu a
prosí o splnění přání. / 01

Všichni
svatí Plzně

Zajímavým fenoménem je venkovská
část Plzně — Dolní Vlkýš. Tato obec
ležela za války už mimo Protektorát,
a místní obyvatelé tedy byli po
roce 1945 odsunuti. Většina staveb
v Dolním Vlkýši byla po roce 1950
zničena, z prosperující obce zbyly
tři domy. Za socialismu v rámci
likvidace venkova přišla krajina
odhadem o tři čtvrtiny cest. Ves
tak končila slepou uličkou, přitom
lze z map usuzovat, že do obce
původně vedlo na devět cest. Křížky
stávaly právě u nich, a zřejmě
proto je jich tu tolik zmizelých (5)
či poškozených (3).

v této mapě hledáme a dokumentujeme pomníky, pamětní
desky, sochy a umělecká díla z období komunistického
režimu. V listopadu 2015 čítala databáze 1336 položek,
z nichž existujících drobných sakrálních památek bylo 192.
Na 19 drobných sakrálních památek je vážně poškozených
a vyžaduje péči. Na mapu jsme zanesli i zmizelé památky (54),
abychom ukázali, nakolik bývala barokní krajina bohatší.
Není technicky možné dostat na tištěnou mapu veškeré
informace, které se nám podařilo shromáždit. Prohlédnout

krizkyavetrelci.plzne.cz
Databáze se stále rozrůstá a není tedy úplná. Pokud dokážete
nějakou informaci doplnit, budeme velice rádi. Kontaktujte
„Křížky a vetřelci” či telefonicky 737 862 784 (Aleš Hejna).

otevřené výzvy Pěstuj prostor, která je součástí projektu

Je třeba rozlišit mezi poutěmi, které se konaly u většiny kostelů,
a poutními místy, kterých je dalece méně. Kostel vysvěcený
určitému svatému měl každý rok svoji pouť, a to v den jeho svátku.
Největší poutě bývaly v Plzni u kostela sv. Jiří, kde přetrvaly
dodnes. Ale kostelík sv. Jiří sám o sobě poutním místem není.
K dalším velkým plzeňským poutím patřily svatoannenské, mariánské,
svatojánské, bartolomějské a poutě sv. Barbory.

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Skupina ukřižování
na Saském mostu / 14

Drobné sakrální stavby vyrůstaly v krajině od nepaměti. Důvodů jejich
vzniku byla celá řada, např. nějaká událost spjatá s místem nebo jeho
genius loci. Už v dobách před Kristem zde byly osazovány stromy či
zde lidé vršili kamení. Stavby na návrších a rozcestích sloužily jako
orientační body v krajině. S příchodem křesťanství byla tato místa
označována na upomínku Kristova utrpení.
Vrcholem formování české krajiny bylo baroko. Podobně se ke krajině
přistupovalo jen v kulturně blízkých zemích jako je Bavorsko
a Rakousko. Představuje propojení architektonických prvků
(křížky, kapličky, sochy, aleje, cesty) a zemědělské krajiny.

Výklenková kaplička
naproti obchodnímu domu
Plaza / 07

Pamětní kříž nebo pouze křížek, krucifix je nejčastější drobnou
památkou v české krajině. Obvykle jde o kovaný kříž na kamenném
podstavci, tuto formu má kolem 60 % křížků v Plzni (kamenných 30 %,
dřevěných 10 %). Křížky se stavěly v upomínku Kristova utrpení
a často na památku nějaké osoby či události. Kříž s ukřižovaným
Kristem měl symbolizovat vítězství Krista nad smrtí, což
je podstata křesťanského učení.

Smírčí kříž je z kamene vytesaný kříž. Stavěl se na místech
mimořádných událostí, většinou tam, kde došlo k vraždě či
k neštěstí. Dle středověkého tzv. smírčího práva bylo vytesání
a vztyčení smírčího kříže součástí trestu provinilce.

V Kyjovské kapli Panna Maria Kyjovská zázračně „uzdravovala” ještě
v roce 1937, jak bylo zaznamenáno v tehdejší literatuře. A možná
léčí dodnes, tradice mariánských poutí zde byla obnovena.

Jediná dálniční kaple
v České republice. Vznikla
v roce 2008 podle návrhu
plzeňského architekta Jana Soukupa
(nachází se mimo výřez mapy). / 20

Seřadiště českých poutníků pro svatojakubskou pouť
ve 14. až 15. století bývalo v Plzni, a to v dnes již zmizelém
kostele sv. Markéty v Dominikánském klášteře. Svatojakubské
bratrstvo, které toto seřadiště obsluhovalo, fungovalo jako
jakási informační agentura, sdružovalo bývalé i budoucí poutníky
a poskytovalo informace k cestě do Santiaga de Compostela.

Nejčastější sochou českého venkova je svatý Jan Nepomucký. To platí
i pro město Plzeň, kde najdeme devět solitérních Janů z Nepomuka.
Ze Saského mostu shlíží na řeku Mži dokonce dva. Bývalo obvyklé
zdobit sochy světců živými květy a někdy i na míru šitými oblečky.
Některé selské a měšťanské domy bývají někdy doplněny malou
nikou, umístěnou ve štítě nebo případně nad vchodem. V nice
stávala soška svatého, která měla dům a jeho obyvatele ochraňovat.
Některé plzeňské niky jsou už prázdné.

V minulosti bývaly populární svatyně za brány měst. Jednu
takovou mívala i Plzeň. Odtud se konaly poutě ke sv. Blažejovi,
kostelu u Starého Plzence, který ale spravoval plzeňský arciděkan.
Za vlády Josefa II. na konci 18. stol. byl prodán a rozbořen.
Dnes na místě bývalého kostela stojí socha sv. Blažeje.

Kamenný kříž
u Dolního Vlkýše / 21

U výklenkové kaple vnitřní prostor chybí a často je součástí
jiné stavby.

Plzeň

Kaple je křesťanská modlitebna s vnitřním prostorem.
Bývá zasvěcena Bohu, Panně Marii, události z bible či světci.
V mapě jsou vyznačena i jména kaplí. Ne ve všech případech se nám
podařilo dohledat, komu byla kaple vysvěcena. Kapličky čekají,
až se jich někdo ujme a požádá o znovuvysvěcení.

Přispívají místní komunity i zájmové spolky, kterým jejich okolí není
lhostejné. Na základě podnětu místních obyvatel byla např. v roce
2012 znovu vysvěcena kaplička sv. Rodiny v Kotíkovské ulici v Plzni.
Nelze opomenout ani Bolevecké rodáky, kteří každý rok opraví jednu
drobnou památku v Bolevci a okolí.

Centrum
Plzně

Zvláštní formou pilíře je mariánský sloup. Jedním takovým je
plzeňský morový sloup, který byl postaven roku 1681 jako poděkování
za skončení morové epidemie. Kolem morového sloupu je rozestaveno
dalších osm soch světců.

V posledních letech zažívá péče o krajinu určitou renesanci. Důkazem
toho je i vznik této mapy, která bylo vytvořena dobrovolníky nadšenými
tímto tématem.

centrum

Boží muka symbolizují sloup, u nějž byl z rozhodnutí Piláta bičován
Ježíš Kristus. Už za vlády Boleslava II. v 10. století se stavěla
v českých zemích na krajích obcí jako znamení christianizace.
Většinou ale jde o památku tragických událostí či jako projev díků
za přežití. V Plzni se dochovalo 13 těchto sloupů.

U kdysi frekventované cesty
z Litic do Útušic stávala socha
sv. Jana Nepomuckého. Dnes z ní
zbyl jen podstavec v křoví, cesty
kolem byly rozorány / 16

Největší ránu pak zasadil drobným památkám až odsun německého
obyvatelstva po roce 1945 a změna režimu v roce 1948. Neúcta
komunistického totalitního systému k vlastní minulosti, budování
silničních průtahů, demolice a kolektivizace zemědělství zkázu dokonaly.

Dalším objektem zvláštní zbožnosti je Jezulátko v kostelíku
U Ježíška. Jde o volnou kopii sochy Pražského Jezulátka. Vznikla
zřejmě spolu s kostelíkem v roce 1746. V určitých obdobích byl
kult „Plzeňského Jezulátka” silnější než kult pražského originálu.
Jde o jediný kostel v České republice s vžitým názvem U Ježíška.

Výklenková kaplička
pod vrchem Chlum / 19

Druhy drobných sakrálních památek

Za dob reforem Josefa II. (1781), které zrušily církevní charakter
mnohých staveb, zaznamenalo budování drobných sakrálních staveb krátký
úpadek.

V expozici Muzea církevního umění Františkánského kláštera
lze narazit ještě na další tři milostné sochy ze zrušených
poutních míst Západních Čech, a to na Madony z Lozy,
Seče a doupovského Lochotína.

Jedinou venkovní křížovou cestu v Plzni lze nalézt v Meditační
zahradě. Tu společně s celým areálem vybudoval a plzeňskému
biskupství daroval bývalý politický vězeň komunistického režimu
Luboš Hruška. Ve vězení slíbil, že pokud kriminál přežije, přebuduje
ovocný sad na Památník obětem zla, a to se mu povedlo.

Kovaný křížek v polích
za Skvrňany / 18

Sv. Jan Nepomucký je ochráncem proti povodni
a vodnímu nebezpečí, proto je zobrazován tak
často u řek a na mostech. Zdálo by se, že
socha před Masnými krámy je výjimkou. Ale
nikoliv, původně socha stála na pravém břehu
Radbuzy u mostu U Jána. / 06

Historie drobných sakrálních památek

Opravdu výjimečným poutním místem, který přitahoval věřící z daleka,
je katedrála sv. Bartoloměje s nejuctívanější zázračnou sochou Plzně
— opukovou Pannou Marií. Je zaznamenáno, že tzv. Plzeňská Madona
byla uctívána jako milostná už v roce 1384. „Milostná” znamená
„konající zázraky”. Síla zázraků Plzeňské Madony je tak velká,
že už od středověku byly zhotovovány tzv. devótní kopie, na které
se dotekem originálu přenáší schopnost konat zázraky. Takovými
kopiemi jsou například i zlacená soška na vrcholu plzeňského
morového sloupu či soška v kostele Nanebevzetí Panny Marie
u Františkánského kláštera, která se sama o sobě stala milostnou
a tedy i cílem poutí.

Výklenková kaplička u silnice
z Plzně do Radčic / 15

Projekt Křížky a vetřelci vznikl a je podporován v rámci

Pechmanův kříž u Luftovy
zahrady s dochovaným
klekátkem / 13

nás, ať už emailem krizkyavetrelci@email.cz, na Facebooku

Poutní Kyjovská kaple / 11

památek, lze na adrese

Smyslem pouti je zpravidla uctít stopy zázraku, který se udál
na určitém místě, poprosit Boha či světce o uzdravení, případně
za takové zázračné uzdravení poděkovat, nebo skrze namáhavou cestu
provést pokání.

Výklenková kaplička
u silnice ze Skvrňan
k Vejprnicím / 12

Šimandlův křížek stojí nedaleko
Sylvánského vrchu / 10

si detailně, co už je zdokumentováno, např. fotografie všech

Plzeňská poutní místa

Barokní kapličku
v Sušické ulici zcela
zakryl břečťan / 09

města Plzně. Mimo drobných sakrálních památek prezentovaných

Brána ke dvoru v Malém
Bolevci s nikou a soškou
sv. Jana Nepomuckého / 08

drobných památek a uměleckých objektů ve veřejném prostoru

O projektu

Cílem projektu Křížky a vetřelci je zmapování veškerých

Kaplička pod Všemi svatými / 17

