Sochařská díla a drobná architektura v krajině
Sculptures and Small Architectural Works
in the Landscape
Sculptural and masonry works form a natural part
of the cultural landscape. They have always artistically, ideologically or functionally complemented historical settlements, squares, open spaces,
gardens and parks, cemeteries, free or composed
landscapes. The works vary greatly, ranging from
individual sculptures, through iconographical
compositions (e. g. plague columns) to monuments, stone pillories, fountains and decorative
artefacts.

Loket, tři kamenné kříže u silnice k Novému Sedlu, foto 2017 / Loket, three stone crosses next to the road to Nové Sedlo, photo 2017

Přirozenou součástí kulturní krajiny jsou sochařská a kamenická díla, výtvarně, ideově
či funkčně doplňující historických sídel, náměstí, volných prostranství, zahrad a parků,
hřbitovů, volné či komponované krajiny. Typová skladba je nebývale široká od jednotlivých
soch, přes ikonograficky komponovaná sousoší (např. morové sloupy) až po pomníky, kamenné pranýře, kašny či dekorativní artefakty.
Od doby vylomení a umělecké úpravy kamenného bloku často uplynulo několik staletí, přičemž doba životnosti pískovce, nejčastějšího
materiálu kamenických děl, se pohybuje kolem tří set let. Narůstající agresivita životního
prostředí a přirozené stárnutí materiálu vyvolává opakovanou potřebu jejich údržby

a restaurování, v řadě případů je jediným řešením náhrada kopiemi a uchování originálních děl v lapidáriích.
V blízkosti existujících i zaniklých cest nacházíme i četné drobné, především sakrální stavby – kaple, kapličky, boží muka, kříže a křížky.
Často jsou vnímány jako důležité orientační
body vytvářející jedinečnou krajinnou kompozici. Pochopení důležitosti těchto staveb
pro vytváření vztahu obyvatel k obcím a jejich historii přineslo v péči o tyto památky zásadní obrat. Po desetiletí zapomenuté, vandalsky poškozované nebo z ideologických
důvodů odstraňované objekty se opět stávají lokálními centry kulturního a duchovního
života i obecně sdílenou hodnotou.

It has often taken many centuries from acquiring the stone to its artistic treatment and form,
where the life-span of sandstone (most widely
used sculpting material) is about 300 years. Ever–
–growing aggression of the environment as well
as natural ageing of the material call for ongoing and repetitious maintenance and restoration
needs, in many cases originals have to be replaced by copies and the former are thus placed
and preserved in lapidariums.
We also find many small, predominantly sacred
buildings – chapels, devotional pillars, crosses
and crucifixes along existing and extinct roads.
They are often perceived as important points/
landmarks of orientation, forming a unique composition within the landscape. Understanding
the importance in the context of relationships
people have formed with their communities and
their history through these buildings has meant
a serious turning point in their preservation and
heritage care. For decades forgotten, vandalized
or removed due to ideological views, these objects are once again becoming centres of cultural
and spiritual life with commonly shared values.

Karlovarsko, kamenné kříže, specifickým fenomén regionu, jako kulturní památky evidováno
90 z nich, díky činnosti Společnosti pro výzkum
kamenných křížů při ašském muzeu v 90. letech
20. století výrazně rozšířeno poznání těchto artefaktů a postupně prováděna záchrana a konzervace
Karlovy Vary region, stone crucifixes, a specific phenomenon of the region, 90 listed on cultural
heritage index, gradual salvation and preservation
carried out by the Association for research of stone
crucifixes under the auspices of the Aš museum
since the 1990s

Loket, tři kamenné kříže v lese u Starého Sedla, foto 2010; kamenný kříž u silnice k Novému Sedlu, foto 2017
Loket, three stone crosses in a forest near Staré Sedlo, photo 2010; stone cross next to the road to Nové Sedlo, photo 2017

Královské Poříčí, kamenný kříž před ohradní
zdí kostela sv. Kunhuty, foto 2017
Královské Poříčí, stone cross in front of St. Cunigunde church cemetery wall, photo 2017

Jičín – Na Vrchách, kříž s Kristem v oblacích,
sochařské dílo vkomponované mezi dominanty místní barokní krajiny, v místní tradici spojené s pověstí
o záchraně dítěte po úderu blesku, na pozemku nemajetných vlastníků, nezisková organizace Jičínská
beseda zajistila v roce 2015 záchranu a restaurování

Jičín, lokalita Na Vrchách, kamenný kříž s Kristem před restaurováním, foto 2013;
při rozebírání, foto 2015
Jičín, Na Vrchách locality, stone crucifix before restoration, photo 2013;
during disassembly, photo 2015

Jičín – Na Vrchách, crucifix with Christ in the
clouds, sculptural piece placed between the dominant features of this local Baroque landscape, in
local tradition connected to the legend of a saving
of a child hit by lightning bolt, on a private land of
a family with limited resources, saved and restored
in 2015 thanks to NGO Jičínská beseda

Kájov, sousoší sv. Josefa, sv. Judy Tadeáše a sv. Antonína, dílo sochaře Josefa Dietricha zhotovené roku 1733
z eggenburského mušlového vápence a umístěné u staré
cesty k poutnímu kostelu, do roku 2004 pokryté mechy a lišejníky, poškozené četnými mechanickými defekty včetně
následků střelby, poté restaurování a doplnění ztracených
částí, v podstavci nalezena a konzervována schránka s devocionáliemi upomínajícími na zakladatele sousoší, místního faráře a pozdějšího opata zlatokorunského kláštera

Kájov, sousoší tří světců, detail sochy sv. Josefa před restaurováním, foto 2004;
schránka s devocionáliemi v nálezovém stavu, foto 2004; stav po restaurování, foto 2019
Kájov, sculptural group of three saints, St. Joseph statue detail before restoration, photo
2004; devotional box at the time of discovery, photo 2004; after restoration, photo 2019
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Kájov, sculptural group of St. Joseph, St. Jude Thaddeus and St. Anthony, a piece from sculptor Josef
Dietrich from 1733 created from Eggenburg’s fossiliferous limestone and placed along the old way next to
pilgrimage church, until 2004 covered with moss and
lichen, damaged by many mechanical defects including
shooting, later restored including addition of missing
parts, devotional articles dedicated to the founder, local
priest and later Zlatá Koruna monastery abbot, discovered and preserved in the plinth
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Dírná, boží muka, stav po celkové obnově a rekonstrukci staršího rozvrhu barevnosti, foto 2019 / Dírná, devotional pillar, after complete renovation a reconstruction of older colour scheme layout, photo 2019

Dírná, sloupková zděná boží muka, nejspíše
z druhé poloviny 17. století, unikátní nejen svým tvarem, ale zejména umístěním v krajině, v letech 2018–
2019 celková obnova, podle nálezů rekonstruováno
plastické řešení hlavice sloupu, obnovena původní
barevnost omítek

Dírná, boží muka bez základní péče, ztrácející se ve zbujelé vegetaci, foto 1986
Dírná, devotional column without basic maintenance, lost in wild vegetation, photo 1986

Dírná, brick devotional column, most probably
from the second half of the 17th century, unique not
only for its shape, but mainly for its placement in
the landscape, complete renovation between 2018
and 2019, column head moulding design based on
discovery sources, original colour of plastering
renovated

Dírná, boží muka po svépomocné opravě a základním zajištění, foto 2008
Dírná, devotional column after self-help reparations and basic securing, photo 2008

Oslov, sloupková zděná boží muka, nejspíše z druhé poloviny 17. století, vinou provozu na přilehlé silnici vážně narušena statika stavby, v roce 1996 rozebrána a přenesena o několik metrů dále, transfer
proveden velmi šetrně a zachoval vnější autenticitu
stavby
Oslov, brick devotional column, most probably
from the second half of the 17th century, static
structure seriously damaged by the traffic of the
adjacent road, taken apart in 1996 and relocated several meters from the original placement,
transfer carried out with utmost care and exterior
authenticity preserved

Oslov, boží muka v původním umístění, stav bez základní údržby, foto 1988; stav po transferu
a celkové obnově, foto 2008
Oslov, devotional column in original location, without basic maintenance, photo 1988;
after transfer and complete renovation, photo 2008
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Praha, pomník mistra Jana Husa, celkový pohled od jihu, foto 2013; stav po restaurování, foto 2015; detail v průběhu obnovy, foto 2015 / Prague, Jan Hus Memorial, overall view from the south, photo 2013; after restoration, photo 2015; details during restoration works, photo 2015

Praha 1 – Staroměstské náměstí, pomník mistra
Jana Husa, bronzový monument na žulovém podstavci od sochaře Ladislava Šalouna odhalen v roce
1915, kompletní restaurování v letech 2007–2015,
nové řešení statického zajištění a odvodnění celé
stavby, výměna několika tísíc zkorodovaných šroubů spojujících 250 měděných plátů, povrchu plastik
částečně ponechána původní patina
Prague 1 – Old Town Square, Jan Hus Memorial,
bronze monument on granite plinth from the hands
of sculptor Ladislav Šaloun, unveiled in 1915, completely restored between 2007 and 2015, new method of statistical security and drainage of the whole
building, exchange of several thousands of corroded bolts joining 250 copper plates, original patina
partially left on the surface of the sculptures

Praha, pomník mistra Jana Husa, interiér ústřední plastiky a soklové části sousoší po obnově, foto 2015
Prague, Jan Hus Memorial, central relief and sculptural group plinth after restoration, photo 2015

Polička, morový sloup, dílo dynamicky barokních tvarů
z maletínského a mladějovského pískovce, národní kulturní
památka se specifickým ikonografickým programem, dominanta města, v letech 2015–2018 proběhlo její komplexní restaurování spojené s podrobným průzkumem, jeho
výsledky byly zveřejněny v samostatné odborné knize
Polička, plague column, work of dynamically Baroque
shapes from Maletín and Mladějovice sandstone, national
cultural heritage with specific iconographic programme,
town‘s dominating feature, complex restoration carried
out between 2015 and 2018 along with detailed survey,
its results published in professional literature

Polička, morový sloup, foto 1994, 2007; stav po restaurování, foto 2018 / Polička, plaque column, photo 1994, 2007; after restoration, photo 2018

Mladoboleslavsko, kamenosochařské památky
z pojizerského pískovce, široký soubor památek
a jejich součástí, způsob jejich záchrany určují specifické vlastnosti materiálu, jedna z nejohroženějších
částí památkového fondu kraje, v minulosti časté
nevhodné zásahy, po roce 1989 vyšší míra konzervačních zásahů, tvorba náhrad z přírodního kamene na rozdíl od dříve uplatňovaných výdusků, vznik
větších i zcela lokálních lapidárií pro deponování
originálů

Kosmonosy, zámek, sochařské vázy na východním průčelí, zachované originály
a jejich kopie, foto 2012
Kosmonosy Chateau, sculptural vases on eastern facade, preserved originals
and their copies, photo 2012

Mladá Boleslav region, stonemasonry sights
and monuments created from sandstone of the
upper part of Jizera river region, wide collection
of sights and the components, their preservation
guided by specific properties of the material itself,
one of the most threatened parts of national heritage fund of this region, many wrong interferences in
the past, after 1989 higher amount of conservation
steps, creation of copies from natural stone as opposed to previously preferred casting, emergence
of larger and also local lapidariums for preserving
originals

Bělá pod Bezdězem
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Bělá pod Bezdězem, mariánský sloup, provádění kopie sochy podle originálu, foto 2008
Bělá pod Bezdězem, Marian Column, making of a copy based on original, photo 2008
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Milčeves, socha sv. Jana Nepomuckého, rokokové dílo z opuky na soklu s obvodovou balustrádou,
na konci 20. století degradované do rozpadajícího
se torza zapadlého do bahnitých nánosů a zarostlého náletovou vegetací, celkové restaurování v letech 2016–2018

Milčeves, socha sv. Jana Nepomuckého, stav po odstranění náletové vegetace, torzo
původní hlavy nalezené v blízké strouze, foto 2015
Milčeves, St. John of Nepomuk statue, after removal of vegetation, remains of original
head found in a near-by ditch, photo 2015

Milčeves, St. John of Nepomuk statue, work from
the Rococo era, carved from limestone, placed on
a plinth with surrounding balustrade, degraded to
a falling torso sinking into mud and overgrown with
vegetation at the end of the 20th century, complete
restoration between 2016 and 2018

Milčeves, socha sv. Jana Nepomuckého, stav po restaurování, foto 2019
Milčeves, St. John of Nepomuk statue, after restoration, photo 2019

Broumovsko, drobné památky v krajině, v posledních desetiletích zachránila nezisková organizace Omnium z.s. v rámci svých dobrovolnických aktivit ve spolupráci s restaurátory více než 30 drobných
staveb a sochařských děl většinou z 18. a 19. století
Broumov area, small landscape sights, NGO
Omnium z.s. has saved more than 30 small sights
and sculptures in the landscape, mainly from the
18 th and 19 th century as part of their voluntary
activities in cooperation with art restorers

Božanov, torzo kamenného kříže s Kristem, foto 1999; stav po restaurování, foto 2016
Božanov, fragments of stone crucifix, photo 1999; after restoration 2016

Staré Kestřany, kaple kalvárie, u břehu řeky Otavy,
neobvyklá barokní stavba z roku 1679 v podobě portikového pavilonu s nástěnnou malbou a sochařskou výzdobou, opakovaně poškozována záplavami, povětrnostními vlivy a vandalstvím, důkladná obnova v 90. letech
20. století, v roce 2002 byla kaple zatopena povodní
do výše dvou metrů, poslední obnova fasád a střechy
v roce 2012

Staré Kestřany, kaple kalvárie, foto 1986; stav po restaurování, foto 2019
Staré Kestřany, calvary chapel, photo 1986; after restoration, photo 2019

Staré Kestřany, Calvary, on the Otava river bank, unusual Baroque building from 1967 in the appearance of
portico with wall paintings and sculptures, repeatedly
damaged by floods, weather conditions and vandalism,
thorough restoration in the 1990s, flooded up to the
height of 2 meters in 2002, latest facade and roof renovation in 2012

Proseč nad Nisou, kaple, stavba z mohutného lomového zdiva při historické cestě z Rochlice (dnes
část Liberce) do Jablonce nad Nisou, v 90. letech
v havarijním stavu, poté ji získalo od soukromého
majitele město, obnova v roce 2015 provedená
na základě průzkumu historických fotografií
Proseč nad Nisou, chapel, a building from massive quarry stone on a historic way from Rochlice
(today part of the city of Liberec) to Jablonec nad
Nisou, in a state of despair in the 1990s, acquired
by the town from a private owner, restoration carried out in 2015 based on historical photographs
research

Proseč nad Nisou, kaple, foto 2013; stav po obnově 2015
Proseč nad Nisou, chapel, photo 2013; after renovation 2015

Podchyšská Lhota, kaple sv. Jana Nepomuckého, stavba postavena na vrcholu kopce nad vsí roku
1816, v roce 2018 rehabilitace do původní podoby a odstranění nevhodných zásahů z 80. a 90. let
20. století, na základě průzkumu a historické fotodokumentace obnoven původní tvar štítu, profilování
říms a barevnost fasád
Podchyšská Lhota, St. John of Nepomuk chapel,
building constructed on the top of a hill above the
village in 1816, rehabilitation to original appearance
and removal of undesirable interferences from the
1980s and 1990s in 2018, restoration to original appearance of gable shape, relief of the ledges and
facade colouring carried out based on surveys and
historical photo documentation

Podchýšská Lhota, kaple sv. Jana Nepomuckého, foto 1986; detail poškození, foto 2018; stav po rehabilitaci původního tvaru štítu a obnově omítek, foto 2019
Podchýšská Lhota, St. John of Nepomuk chapel, photo 1986; detail of damage, photo 2018; after rehabilitation of gable’s original shape and renovation of plastering, photo 2019
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