


 Při toulkách krajinou míjíme drobné sakrální památky. 
Boží muka, kapličky, staré kamenné, či litinové kříže na 
kopcích, u poutních míst, podél cest a na rozcestích. Jsou 
rozeseté po krajině a vytvořily její paměť, jejíž význam nám 
dnes už často uniká. Natolik s ní splynuly, že je téměř 
nevnímáme. Snad jen do chvíle, kdy zmizí, pak nám začnou 
chybět. Není tedy překvapením, že po celé republice vznikly 
a vznikají spolky a občanská sdružení na záchranu křížů a 
kapliček. 

 Ještě naší dědové a jejich tátové neopomněli smeknout 
klobouk, když míjeli kříž, nebo kapličku, anebo se 
pokřižovali na těle pravou rukou či zavzpomínali, jak se dřív 
u těchto kapliček a křížů lidé modlívali. 

 Často upozorňovali své potomky u těchto svědků 
minulosti, dnes se už rozpadajících v polích, „ a tady máte 
svůj kříž“, stejně tak jak to oni sami kdysi slýchávali od svých 
dědů a babiček. 

 Najdou se stále ještě lidé, kteří se ke kapličce či kříži, 
vystavěných jejich předky přihlásí a opraví je. Je to způsob, 
jak zachránit a uctít památky, které jsou dokladem naprosto 
spontánní, unikátní lidové tvořivosti obyčejných lidí. 
Dokonce se najdou lidé, kteří staví nové kříže na místech, 
kde kdysi stávaly a byly zničeny, nebo ukradeny kříže 
původní. 

 Kříž byl a je symbolem křesťanů, ti se původně 
označovali jako crucis religiosi, tedy uctívači kříže. Ten 
představuje zvěst o novém životě, je symbolem Kristova 
vítězství nad smrtí. Kříž vyvolává v našem podvědomí 
událost, která se k jeho vzniku váže.  



 Lidé je stavěli z různých důvodů. Na místě tragické 
události, na oslavu konce roboty, z hluboké víry, nebo čistě z 
radosti ze života. 

 Když si je prohlížíme, klademe si často otázku, kdo, kdy 
a proč je na dané místo umístil. Takovou informaci může být 
problém dohledat. Každý kříž, boží muka a každá kaplička, 
musely být po vystavění, či přemístění, nebo opravě, 
vysvěceny. Je zde tedy možnost, za předpokladu, že nedošlo 
k jejich několikerému přemístění bez opětovného vysvěcení, 
nalézt datum vysvěcení a donátora, možná i důvod vzniku ve 
farní kronice daného místa. Přitom se jedná o kulturní 
památky vysoké hodnoty, které jsou naprostým evropským 
unikátem.  
 I Napoleon se v předvečer bitvy u Slavkova ptal, "co 
ona boží muka znamenají a proč se staví jen u nás". 
Boží muka, kapličky a kříže se staly také důležité pro 
vojenské mapování. Chodívala k nim procesí, anebo u nich 
alespoň zastavovala. Dnešní turisté při procházkách 
malebnou krajinou se opět mění v poutníky, míjejí tyto kříže 
a kapličky, jež jitří jejich fantazii a ptají se sami sebe, co za 
poselství v nich bylo ukryto člověkem, který je vystavěl.  

 Kapličky na mostech a můstcích nad řekami a potůčky, 
kříže na rozcestích, na kopcích a v polích ještě v krajině 
nezmizely. Snad není pozdě zachránit tyto bezbranné posly 
minulosti, jež ji zdobí.  

 Nenechme zmizet Genius loci daného místa a 
zachovejme ho pro budoucnost. Nenechme zničit třeba jen 
svojí lhostejností tuto unikátní paměť krajiny. Pomozme 
památkářům ochránit drobné sakrální památky, jež jsou 
připomínky minulosti, bolesti, radosti, či zbožnosti 
obyčejných lidí. 

























































































 

Kapličky křížové cesty na Slivici 
 
 Věž kostela sv.Petra na Slivici se svojí cibulovitou, velmi pěkně 
provedenou bání, která vysoko vyniká ze skupin a stromořadí stale-
tých lip, skýtá pěkný krajinový obrázek,  jenž mile upoutá každého 
pozorovatele. Mezi lipami bělají se do dálky bílé plošky řady kapli-
ček, které tvoří starou křížovou cestu pod lipami. Jsou postaveny 
kruhovitě kol celé samoty slivické pod skupinami košatých, mohut-
ných stromů, které jakoby je chránily od vnější zkázy. Kapličky, jichž 
jest čtrnáct, jsou stavěny ve slohu barokovém a mají původ určitě 
v době, kdy tento stavitelský sloh i u nás byl pěstován. V kterém ro-
ce byla křížová cesta postavena, nelze přesně určiti, neb není o tom 
záznamů, avšak z jiných známých dat možno souditi, že původ jejich 
spadá do začátku 17. století as kol r. 1630, kdy i na osadě slivické 
prováděna byla katolická reformace členy řádu Tovaryšstva Ježíšo-
va, tzv. Jezuity. 
 Byly to doby, kdy na farnosti slivické působili kněží tohoto řá-
du, a to věhlasný kazatel P. Vojtěch Chanovský r. 1626-27 a P. Adam 
Kravařovský r. 1628, a celá řada jiných, z nichž poslední dva a to 
Bernard Herman a František Institor r. 1647 odešli ze Slivice a trvale 
se usadili na Sv.Hoře. Všichni tito kněží byli členové jezuitské koleje 
březnické, která jmenovaného roku dne 3. srpna 1647 obdržela 
správu Sv.Hory u Příbrami rozhodnutím císaře Ferdinanda III. 
 Jest pochopitelno, že tito horliví kazatelé a pořadatelé okáza-
lých slavností náboženských postavili k tomu účelu křížovou cestu 
v těchto dobách, kdy poutní návštěva kostela slivického byla velmi 
hojná, snad větší než samotné Sv.Hory. Tuto křížovou cestu dal 
opraviti asi r. 1769 farář slivický Josef Frant. Mach před svým od-
chodem ze Slivice na místo děkana v Novém Bydžově. 



 

 Jak kapličky v oněch dobách byly vyzdobeny, zda ve výklencích 
byly obrazy umučení Páně, nelze říci, ale koncem minulého století 
byly místy znát nástěnné malby křížové cesty, ovšem značně už sešlé 
a málo znatelné. Tyto malby byly později nahrazeny obrazy na plát-
ně, které však po létech vlivem počasí úplně schátraly. V posledních 
dobách byla křížová cesta opatřena menšími zarámovanými barvo-
tisky, které ve výklencích kapliček se nevkusně vyjímaly. Ale i tyto 
obrázky zašly. 
 Nelákala tudíž tato křížová cesta zbožné duše nějakými zají-
mavými obrazy, nýbrž spíše svou tichou, uklidňující polohou pod ko-
runami starých lip, jichž letní šumot tak mile harmonizoval 
s meditací zbožného poutníka. 
 Vždyť i náš národní malíř Mikoláš Aleš vzpomíná ve svých zá-
piscích, jak se jako hoch těšíval na pout na Sv.Horu, kterou konával 
se svojí matkou pěšky z rodiště svého Mirotic přes Slivici, kde se mu 
velmi líbily veliké, košaté lípy a kapličky křížové cesty, u nichž vždy 
s matkou svojí odpočíval a se modlil. 
 Na paměť této vzpomínky nakreslil M. Aleš v pozdějších létech 
svým rázovitým způsobem kapličku zastavení 7., která nahnutá a ze 
zadu podezděná stojí v louce pod velikou lipou. 
 V těchto dobách dovršují tudíž kapličky naše 300 let trvání. 
Přestály mnohé bouře a nepohody, viděly časy chmurné i jasné, sta 
procesí zbožných poutníků a zůstávají dále památkou našich předků. 
 Ale stav jejich volá po nové úpravě a opravě, a doufejme, že 
hlas ten nebude oslyšen. 
 Našli se rodáci ze Slivice a okolí, kteří se rozhodli 
z dobrovolných darů provésti důkladnou opravu a obnovení těchto 
kapliček i stromořadí. Plány i rozpočet oprav jsou hotovy, také sluš-
ný obnos jest zajištěn, a tak lze doufati, že brzy uzříme naše staroby-
lé kapličky v jejich novém rouše. 
 



 

 Tuto historii napsal na požádání jednoho časopisu v ro-
ce 1941 slivický rodák, pan prof. Fousek z Příbrami, který byl 
původcem a horlivým propagátorem myšlenky provést dů-
kladnou opravu slivické památné křížové cesty. 
 Od těchto dob uplynulo více než 70 let. Některé kaplič-
ky musely změnit místa, kvůli stavbě nové silnice. Čas od ča-
su se povede je trochu opravit. Snad se tak bude dařit i na-
dále. Je jen na našich potomcích, aby odkaz předků - tuto 
historickou památku, která ke Slivici neodmyslitelně patří - 
uchovali pro další pokolení. 
 
 

 
Jednou za rok jsou některé kapličky vyzdobeny při slavnosti Božího těla.  













































poř. mapa pozice název, popis strana poř. mapa pozice název, popis strana 
1 Úvodní strana 1 76 O 4 Ostrov bývalý křížek u koupaliště 39
2 Text: Sakrální stavby v krajině 2, 3 77 O 5 Ostrov kamenný kříž "V Mýtě" 38
3 A 1 Brod kaplička 4 78 P 1 Palivo křížek na návsi 40
4 A 2 Brod kříž u kapličky 4 79 P 2 Palivo Boží muka 40
5 A 3 Brod kaplička u hostince 5 80 P 3 Palivo zvonička v čp.2 40
6 A 4 Brod v oblasti Rules pod Jestřabincem 5 81 P 4 Palivo torzo kříže v ohradní zdi 40
7 A 5 Brod kamenná boží muka pod haldou š.6 6 82 R 1 Radětice kaplička 41
8 A 6 Brod bývalý křížek na cestě 6 83 R 2 Radětice kříž u kapličky 41
9 B 1 Buk socha sv.Jana Nepom. a kamenný sloup 7 84 R 3 Radětice výklenková kaplička 41

10 B 2 Buk kamenný kříž na pozemku čp.28 7 85 R 4 Radětice křížek na křižovatce cest - Smetanka 42
11 B 3 Buk křížek u nádrže 7 86 R 5 Radětice křížek na křižovatce cest - Parákov 42
12 B 4 Buk  křížek za čp.24 9 87 Ř 1 Rtišovice 43
13 B 5 Buk křížek na staré cestě Palivo - Slivice 8 88 Ř 2 Rtišovice - kaple v zámku 44
14 B 6 Buk "Šplíchalův" křížek 10 89 Ř 3 Rtišovice Nad Kacířem 44
15 B 7 Buk torzo "Kocourkova" křížku ve Farářovic pahorku 9 90 S 1 Slivice - kostel sv.Petra 45, 46
16 B 8 Buk  2 křížky u silnice (u křižovatky) 10 91 S 2 Slivice - misijní kříž na hřbitově 45
17 B 9 Buk zvonička 9 92 Text: Kapličky křížové cesty 47, 48, 49
18 B 10 Buk kříž u místa vraždy 1870 10 93 S 3 Slivice - kaplička křížové cesty před parkovištěm 50
19 C 1 Bytíz kamenný kříž sv.Ivan 11 94 S 4 Slivice - kaplička křížové cesty před parkovištěm 50
20 E 1 Dalskabáty křížek na návsi 12 95 S 5 Slivice - kaplička křížové cesty před parkovištěm 50
21 D 1 Drsník kaplička na návsi 13 96 S 6 Slivice - kaplička křížové cesty před parkovištěm 50
22 D 2 Drsník kamenný kříž na pozemku p.Pecky 13 97 S 7 Slivice - kaplička křížové cesty na křižovatce 51
23 D 3 Drsník křížek na začátku obce - cesta do Dalskabát 12 98 S 8 Slivice - kaplička křížové cesty za silnicí 51
24 H 1 Háje na kraji obce  (otočka autobusu) 14 99 S 9 Slivice - kaplička křížové cesty u pole 51
25 H 2 Háje kamenný kříž Na Važinách 15 100 S 10 Slivice - kaplička křížové cesty u hřiště 52
26 H 3 Háje křížek u silnice do Příbrami 15 101 S 11 Slivice - kaplička křížové cesty za čp.84 51
27 H 4 Háje zvonička 14 102 S 12 Slivice - kaplička křížové cesty za čp.84 51
28 J 1 Jerusalém kaplička 16 103 S 13 Slivice - kaplička křížové cesty za čp.84 51
29 J 2 Jerusalém křížek (u rybníka) u usedlosti čp.9 17 104 S 14 Slivice - kaplička křížové cesty za čp.84 51
30 J 3 Jerusalém u usedlosti čp.1 17 105 S 15 Slivice - kaplička křížové cesty před čp.84 52
31 J 4 Jerusalém u silnice Příbram - Buk 17 106 S 16 Slivice morový kříž 53, 54
32 J 5 Jerusalém v horní části obce za domem čp.35 17 107 S 17 Slivice morový kříž 53, 54
33 I 1 Jesenice kříž a zvonička v obci 18 108 S 18 Slivice morový kříž 53, 54
34 I 2 Jesenice "Sukovic" kříž u zásobníku plynu 18 109 S 19 Slivice - bývalý křížek u staré cesty 51
35 I 3 Jesenice  kámen "U cikána" 19 110 S 20 Slivice - zbořená kaplička (v silnici) 52
36 F 1 Kamenná náves křížek u zvoničky 20 111 Š 1 Stěžov  kaplička 55
37 F 2 Kamenná Socha sv. Víta na staré cestě Kamenná-Tř. 20 112 Š 2 Stěžov  křížek u kapličky 55
38 K 1 Konětopy kaplička 21 113 Š 3 Stěžov křížek u školy 55
39 K 2 Konětopy kříž u kapličky 21 114 Text: Vznik křížové cesty na Placích 56
40 K 3 Konětopy kamenný kříž Pod Vsí 22 115 Š 4 Stěžov křížová cesta 1. zastavení 57
41 K 4 Konětopy křížek na křižovatce k Jerusalému 22 116 Š 5 Stěžov křížová cesta 2. zastavení 57
42 K 5 Konětopy Křížek pod Slivicí (Zíkovec) 22 117 Š 6 Stěžov křížová cesta 3. zastavení 57
43 L 1 Lazsko kaplička na návsi 23 118 Š 7 Stěžov křížová cesta 4. zastavení 58
44 L 2 Lazsko kříž u domu čp. 35 23 119 Š 8 Stěžov křížová cesta 5. zastavení 58
45 L 3 Lazsko kaplička na vršku Stříbrný 24 120 Š 9 Stěžov křížová cesta 6. zastavení 58
46 L 4 Lazsko kamenná boží muka na vršku Stříbrný 25 121 Š 10 Stěžov křížová cesta 7. zastavení 58
47 L 5 Lazsko kamenný kříž pod vrškem Stříbrný 24 122 Š 11 Stěžov křížová cesta 8. zastavení 59
48 L 6 Lazsko křížek u silnice do Tochovic 25 123 Š 12 Stěžov křížová cesta 9. zastavení 59
49 N 1 Lešetice kaplička 26 124 Š 13 Stěžov křížová cesta 10. zastavení 59
50 N 2 Lešetice kříž u kapličky 26 125 Š 14 Stěžov křížová cesta 11. zastavení 59
51 N 3 Lešetice - kaple v Památníku Vojna 27 126 Š 15 Stěžov křížová cesta 12. zastavení 60
52 N 4 Lešetice boží muka ke Slivici 27 127 Š 16 Stěžov křížová cesta 13. zastavení 60
53 N 5 Lešetice křížek na zahradě čp.8 27 128 Š 17 Stěžov křížová cesta 14. zastavení 60
54 N 6 Lešetice kamenný kříž na Hrudné 28 129 Š 18 Stěžov  křížek Na Pelechu 61
55 N 7 Lešetice torzo křížku u lesa 28 130 Š 19 Stěžov  torzo křížku pod Červeným Vrchem 61
56 N 8 Lešetice základ křížku u zastávky 29 131 Š 20 Stěžov  křížek pod Červeným Vrchem 61
57 N 9 Lešetice - Křížek na Mýtě - blesk zabil p.Petáka 29 132 Š 21 Stěžov jižně u rybníka Kartouzek 12
58 M 1 Milín kostel sv.Václava 30, 31 133 Š 22 Stěžov - Podstěžovský mlýn 12
59 M 2 Milín kaple na hřbitově 32 134 V 1 Vrančice kříž na návsi 65
60 M 3 Milín kříž na hřbitově 32 135 V 2 Vrančice křížek na cestě k Ostrovu 65
61 M 4 Milín kaplička sv.Jana Nepom. 33 136 V 3 Vrančice Hora 65
62 M 5 Milín - kamen.kříž u silnice do Příbrami 34 137 Z 1 Zavržice náves křížek u zvoničky 62
63 M 6 Milín kaplička u silnice do Příbrami 34, 37 138 Z 2 Zavržice na cestě ke Kamenné 63
64 M 7 Milín kamenný kříž v Tetřeví 34 139 Z 3 Zavržice křižovatka cest k Vojně 63
65 M 8 Milín kříž před hřbitovem 32 140 Z 4 Zavržice směrem k osadě Vojna 64
66 M 9 Milín "Stěpánův" dřevěný kříž - cesta k Vlčku 35 141 Ž 1 Žežice - křížek u zastávky 69
67 M 10 Milín kříž u radnice 33 142 Ž 2 Žežice - U Kamenského křížku na křižovatce býv.cest 69
68 M 11 Milín cesta v Kojetínském lese 36 143 T 1 Životice kaple sv.Cyrila a Metoděje 66
69 M 12 Milín kamenná boží muka nad st.školou 33 144 T 2 Životice křížek na návsi 67
70 M 13 Milín kamenný kříž na Kozím vrchu 35 145 T 3 Životice křížek u cesty do Vrančic 67
71 M 14 Milín boží muka u mateřské školky 36 146 T 4 Životice bývalý křížek u silnice 67
72 M 15 Milín křížek u mateřské školky 35 147 T 5 Životice Boží muka "U Koňasů" 68
73 O 1 Ostrov  křížek na návsi 38 148 T 6 Mýšlovice kaplička na návsi 68
74 O 2 Ostrov zvonička 39 149 Text: Spolupráce, literatura 70
75 O 3 Ostrov křížek na křižovatce 39 150 Text: Seznam staveb 71

151 Text: Závěr autora 72



 Při toulkách krajinou míjíme drobné sakrální památky. 
Boží muka, kapličky, staré kamenné, či litinové kříže na 
kopcích, u poutních míst, podél cest a na rozcestích. Jsou 
rozeseté po krajině a vytvořily její paměť, jejíž význam nám 
dnes už často uniká. Natolik s ní splynuly, že je téměř 
nevnímáme. 

 Z toho důvodu jsem se snažil vytvořit dokument, který 
nám připomene tyto stavby. Děkuji za pomoc Martinu 
Levíčkovi a všem, kteří jsou jmenováni na poslední stránce 
seriálu. Fotografie jsou na tabulích uspořádány abecedně 
podle katastrů obcí, většinou ve sloupcích po dvou listech.  

 Stavby jsou z farnosti slivické, jak je její rozloha 
současná. Vzhledem k návaznosti cest, či částí okolních 
katastrů obcí, jsou přidány i ty památky v obcích, které do 
farnosti slivické patřily dříve.  

 Byl bych rád, kdyby bylo možné dokument rozšířit o 
další, někde zapomenuté fotografie.  Po nějakém čase 
dokument upravím do textového souboru .pdf a bude  
možno ho získat. 

         Jaroslav Kuba 

Slivice 24. května 2013 

 




