
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207

Problematika drobných památek



Drobné památky

• díla, která jsou vytvořena, upravena nebo 
alespoň umístěna cílenou lidskou činností

• vytvoření daného díla musí být vždy 
zdůvodněno 

• památky by měly plnit funkci, kvůli které byly 
vytvořeny

• charakteristické je umístění volně v krajině, či 
v obydleném prostoru (město, obec); vždy se 
ale jedná o volně přístupné památky



• musí být dostupné a viditelné pro všechny 
zúčastněné pozorovatele

– výjimkou jsou díla, která                              
byla z opodstatněných                            
důvodů (těžba surovin,               
automobilová doprava)                   
přemístěna do lapidárií                                      
a muzeí

• pevně  spojené se zemským                                               
povrchem (nepřemístitelné)



Typologie drobných památek

• dle slohového období

• dle objednavatele

• dle materiálu

• dle funkce památky



Sakrální památky

• objekty, které vznikly díky bezprostřednímu 
nebo zprostředkovanému působení církve

• připomínají osobu či děj důležitý pro šíření 
kultu dané církve

• nejpočetnější skupina drobných památek

– sochařské památky volně umístěné v krajině 

– boží muka

– kříže

– výklenkové kaple

– křížové cesty



Sochařské památky

• sochy, sousoší, které upomínají křesťanské 
světce, či z hlediska křesťanství důležité 
události

• sochařské památky umístěné volně v krajině

• památky umístěné v intravilánu obcí (ne 
sochařské památky, které jsou součástí 
stavebních památek)

• materiál – kámen, kov, dřevo  





Boží muka
• drobný objekt, který připomíná výhradně 

památku umučení Ježíše Krista

• vertikální charakter 



Kříže 

• drobný objekt, který připomíná umučení 
Ježíše Krista

• jednoduchý dřevěný kříž bez korpusu Ježíše 
Krista

• jednoduchý dřevěný kříž s malovaným 
ukřižovaným Kristem na plechu

• litinové kříže osazené do kamenného 
podstavce





Výklenkové kaple

• drobné památky, které mají připomínat osobu 
konkrétního světce či světců a zdůrazňovat 
jejich činy



Křížové cesty

• zachycují pašijový cyklus, který je završen 
křížem nebo sousoším kalvárie







Památky pamětní
• vznikly z důvodu vzpomínky na lidskou 

osobnost či připomínky lidské události

• památky pietní

– připomínají místo většinou nešťastné události

– umístění památky je vždy přímé v souvislosti s 
místem, kde k dané události došlo

• památky oslavné

– památky na významné osobnosti, či památky 
připomínající významné historické, většinou 
válečné události



Pomníky osobnostní

• sochy, busty, které se snaží věrně zachytit 
připomínané osobnosti

• nápisové desky (se sochařským reliéfem i bez 
něj)

• výběr místa nemusí být v přímém vztahu 
zobrazované osobnosti k danému místu





Válečné pomníky



Památky právního charakteru

• vznik je spojen s přímým výkonem práva

• památky sloužily i k výkonu vzniklého právního 
aktu

• smírčí kříže

• pranýře

• mezní a hraniční kameny

• milníky



Smírčí kříže

• jednoduchý latinský kříž z kamene

• vybudování kříže bylo především ve 
středověku součástí smírčího řízení v 
mimosoudním vyrovnání mezi poškozeným a 
škůdcem

• v raném novověku mimosoudní vyrovnání 
ztratilo větší část svého původního významu a 
smírčí kříže vznikaly již jen jako připomínka 
místa, kde došlo ke škodní události





Pranýře 

• památky trestního práva, které sloužily k 
připoutání a následnému pranýřování 
odsouzené osoby

• jednoduché kamenné sloupy či obelisky

• bez větší výtvarné výzdoby



Mezní a hraniční kameny

• sloužily k vytyčení hranic                                         
mezi jednotlivými pozemky                      
(soukromé, vrchnostenské,                          
státní)



Milníky 



Památky zkrášlující krajinu
• skalní reliéfy

– přírodní tvar skály mohl sloužit jako motivace pro 
zvolený námět



Mapové podklady

• identifikace, lokalizace drobných památek

• současné (turistické mapy)

• historické

– I. vojenské mapování

– II. vojenské mapování

– III. vojenské mapování

– císařské otisky stabilního katastru

http:// oldmaps.geolab.cz

http://archivnimapy.cuzk.cz/



• historické mapy z fondů velkostatků



Písemné podklady, odborná 
literatury, písemné prameny

• uměleckohistorické topografické soupisy

– Soupis památek historických a uměleckých v 
království Českém, 1897-1937



– Umělecké památky Čech (Emanuel Poche a kol.), 
1977-1982



• historická topografie

– Jaroslav Schaller: Topographie des Königreiches 
Böhmen (16 dílů, 1785-1791)



– Johann Gottfried Sommer: Das Königreich 
Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt (16 
dílů, 1833-1849)

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowUnit 
.do?id=4669



• soupisová a topografická literatura poskytuje 
základní informace o drobné památce a 
lokalitě, ve které se nachází

• další informace

– regionální současná i historická vlastivědná 
literatura, včetně periodik

– http://pomnicky.haufer.com/

– http://stovi.info/pomnicky/

– https://www.facebook.com/smircikrize

– http://www.drobnepamatky.cz/

– https://www.facebook.com/drobnepamatky/?fref=ts

– http://www.kamennekrize.cz/



Písemné prameny

• fondy farních úřadů

– Státní okresní archivy

– Archiv arcibiskupství

• Soupisy křížů, soch a kaplí farností

– sepisované od 30. let 19. století 

– dva exempláře

• Biskupská konzistoř

• Archiv farnosti

– průběžně doplňovány





• prameny účetní povahy

– účty za kamenické, štafírské práce

• fondy šlechtických velkostatků



• fondy farních úřadů





Ikonografické podklady

• historické pohlednice

• veduty

• kresebná dokumentace

• plány

• historická a současná fotografie



Kaplička na Javorníku, pohlednice, 1925



Kostel Panny Marie U Obrázku, 
pohlednice, 1908

Černousy, 1925

http://fotohistorie.cz/











Děkuji za pozornost.

Jana Kurešová


