Jedovnické kamenné kříže
Josef Plch

V Jedovnicích se dochovaly dva památkově chráněné kamenné kříže, které můžete vidět na kresbách Mgr. Jitky
Vávrové. Kresby jsou převzaty z titulní strany Jedovnického zpravodaje 2/2011. Vzhledem k velikonoční době, kdy si
křesťané připomínají ukřižování Krista, jsou vhodným motivem pro dubnovou obálku. Zprvu se zdálo, že o nich půjde
napsat jen stručný text, ale jejich osud je zajímavý, takže i komentář bude obšírnější.
První z pískovcových křížů se nachází u kostela, druhý při vjezdu
do Chaloupek. Jsou si velmi podobné – mají stejný hranolový podstavec
se žlábkovanými volutovými boky zakončený vyloženou profilovanou
římsou, (téměř) stejný je i štíhlý pylon a nahoře pak podobné masivní
kříže s tělem Krista. Jednodušší je popsat kříž chaloupecký. Již na mapě
1. vojenského mapování asi z roku 1765, tedy ještě před vznikem osady
Újezd (Chaloupky), je vidět kříž poblíž křižovatky cest do Lažánek, do
Křtin a do Jedovnic. Zdá se, že stál na stejném místě jako kříž dnešní
(což by bylo i logické). V roce 1801 byl patrně tento starší, jistě dřevěný
kříž nahrazen novým, kamenným. Podstavec na jednostupňovém soklu
nese dnes černý (původně zlacený) majuskulní chronogram:
HANC

VENERATIONI
PERPETVAE
EXSTRVXERAT

DOMINICVS
IVLINEK.
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Lze přeložit: „Toto uctívej ustavičně. Vztyčil Dominik Julínek.“
Chronogram udává rok zbudování – MDCCLXXVVVVVIIIIII = 1801.
Nutno vysvětlit, že v latině litera V může znamenat jak V, tak U, a litera I jak I, tak
J. Na bocích pylonu má být podle popisu památkářky PhDr. Lefnerové z r. 1965
„nízký reliéf mučednických nástrojů“ (tj. těch, jimiž byl mučen Kristus).
Pohledově vlevo vidíme na pylonu zkřížená kopí – mohlo by jít o symbol kopí,
jímž byl posmrtně proboden Ježíšův bok. Pohledově vpravo je zkřížená šavle a
rákos – šavle by mohla být připomínkou toho, že jeden z Ježíšových stoupenců
(snad apoštol Petr) při Kristově zatýkání tasil meč a uťal ucho služebníku
velekněze. Rákos má pak povícerý význam – podle Matoušova evangelia dali
římští vojáci Ježíši do pravice rákos jako královskou hůl, když se mu posmívali,
podle Marka bili vojáci Ježíše rákosem po hlavě, podle Matouše i Marka dávali
vojáci ukřižovanému Ježíši napít octa pomocí houby napíchnuté na rákosu. Na
čelní straně pylonu vidíme pod ozdobným šňůrovým pletencem symboly (nejen) poslední večeře - kalich a hostii
s písmeny IHS. Zkratka IHS má různé výklady – např. Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí) nebo In Hoc Signo
vinces (v tomto znamení zvítězíš).
Samotný kříž má liliovitě ukončená ramena – lilie je symbolem čistoty. Nad hlavou Krista je nápisová blána
s písmeny I:N:R:I:, což znamená Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš nazaretský, král židovský) – podle Janova
evangelia dal tento nápis na kříž umístit Pilát, byl psán hebrejsky, latinsky a řecky. Nad blánou vidíme ozdobnou mušli.
Objednatel kříže Dominik Julínek je patrně totožný s mlynářem a kostelním (farním) hospodářem z let výstavby
kostela (1783-85). Mohlo by jít o syna či vnuka mlynáře Urbana Julínka, který r. 1757 zakoupil panský mlýn od
majitelky rájeckého panství, Karolíny hraběnky z Rogendorfu – tento mlýn pod Dymákem je v držení rodu dosud.
Na mapě (asi) z roku 1765 stojí kříž na volném prostranství a
poblíž se nachází jediný dům (snad dnešní č.p. 97). Ještě na mapě
stabilního katastru z r. 1826 je stále výraznou dominantou vznikajícího
prostranství. Později ale na louce před původním č.p. 97 vyrostla dnes
mohutná stavba č.p.184 a kříž pohledově zaniknul. Snad kolem r.
1960 zpozoroval na pylonu počínající trhlinu Antonín Sedlák z č.p.
185 (mimochodem starosta v letech 1919-21; +1968) a stáhnul ho
dvěma železnými obručemi. V popisu dr. Lefnerové z r. 1965 tyto
obruče nejsou ovšem zmíněny. Podle vyprávění manželů Sedlákových
z č.p. 314 se kolem roku 1980 při opravě přilehlé části ulice
Wankelovy vážně uvažovalo o odstranění tohoto překážejícího kříže.
Farář P. Vavříček tehdy hledal pro jeho záchranu nové umístění a
dohodnul se s Alžbětou Jedličkovou z č.p. 185 (dcerou + Ant.
Sedláka), že by kříž mohl být přemístěn na zahrádku před jejím
domem. Kříž nakonec zůstal na svém místě a byl dokonce opraven.
Dnešní stav je bohužel poněkud neutěšený – není již dominantou, neprospívá mu ani umístění těsně u cesty na
Wankelovu ulici, hrozí totiž poškození otřesy od projíždějících vozidel. Obruče již korodují, dochází k oddělování
neodborných cementových vysprávek. Snad díky odlehlosti od centra obce byl uchráněn před různými „opravami“ a
zachoval se v originální podobě, i když poškozené. Národní památkový ústav k němu nemá vyjma evidenčních
podkladů z let 1965-68 žádnou dokumentaci, mlčí o něm i farní kroniky. Na kříž je v současnosti zpracován
restaurátorský záměr (MgA. Radka Levínská) a máme zažádáno o dotaci. Za úvahu stojí přemístění kříže tak, aby se
opět stal dominantou a byl lépe chráněn – nabízí se např. náves v Chaloupkách.
Na rozdíl od chaloupeckého kříže je osud kříže u kostela daleko pestřejší. Je o rok starší, jak svědčí strohý zápis
ve staré farní kronice z roku 1800: „Crux lapidea ad Ecclesiam sumtibus Parochianorum posita erat.“ (Na náklady
farníků byl u kostela vztyčen
kamenný kříž.) Jelikož původní
hřbitov zasahoval i před kostelní
věž, nelze vyloučit, že byl při
vztyčení situován na hřbitově. Ale není to pravděpodobné – místní farář
píše o budování hřbitovní ohradní zdi r. 1787 a mapa z r. 1826 už ukazuje
hřbitov posunutý na úroveň věže, tedy dnešní stav. Zvláštní je, že podle
mapy stabilního katastru z r. 1826 byl kříž umístěn jižně od vchodu,
zatímco indikační skica ze stejné doby ukazuje dnešní polohu severně od
vchodu (aniž by zde nesla známky překreslení).
Čím se liší od chaloupeckého? Kříž byl ohrazen železným
zábradlím ukotveným ve 4 pískovcových sloupcích (dnes je zábradlí jen
po bocích). Je umístěn na třístupňovém soklu, kopí jsou na pylonu
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pohledově vpravo, zatímco šavle a rákos pohledově vlevo a prohozena je i
pozice šavle a rákosu. Ramena kříže jsou zakončena pravoúhle, ovšem ze tří
stran je zdobí růže.
Až k roku 1898 je druhá zmínka: „Roku 1898 konala se v Jedovnicích
sv. missie od 4 missionářů z řádu redemptoristů z Červenky a sice od 1) pater
superior Jos. Částek, 2) P. Václav Melichar, 3. P. Frant. Hradilák a 4) Pat.
Karel Plešek. Začali missii v neděli po posvěcení chrámu Páně a ukončili
v pátek druhého týhodně. Trvala 13 dnů a v tom čase přistoupilo ku stolu Páně
3016 kajícníků. Ctihodní otcové missionáři získali si lásku a důvěru všech a
missie se potkala s velkým úspěchem. Missionární kříž dala opraviti paní Frant.
Ševčíková tak, že vypadal jako nový.“
Jde o jednu z posledních zmínek o činnosti vdovy po profesoru
Ševčíkovi. Až se zdá, že došlo k nějakému osobnímu konfliktu, protože od r.
1899 o ní farní kronika mlčí. Řád redemptoristů se zaměřoval na vnitřní misie
(tj. ve svých zemích), v Července u Litovle působil od r. 1860. Cílem misie
bylo utvrzení lidí v katolické víře (dnes bychom řekli duchovní obnova),
v závěru se obvykle vykazovaly stovky a tisíce věřících, kteří přistoupili ke zpovědi a svatému přijímání. V Jedovnicích
se misie opakovala již r. 1899.
U příležitosti misií se často pořizoval misijní kříž – mohl být k nošení (obvykle dřevěný), ale i stabilní – sloužil
bezpochyby na připomínku významné události i jako memento učiněných slibů a předsevzetí. V Jedovnicích tehdy věc
vyřešili tak, že misijní kříž vzniknul „opravou“ ze starého kříže. V čem ona oprava spočívala, je vidět na fotografii
odvozu zvonů k roztavení za války roku 1917 i na fotodokumentaci z r. 1968. A plyne i z popisu dr. Lefnerové z r.
1965. Při „opravě“ r. 1898 byla do zadní části podstavce vsazena mramorová deska o rozměrech 25 x 25 cm
s vytesaným nápisem (dnes vyčerněným): Svatý kříž tento / LP 1898 / obnoviti dala / Františka Ševčíková / vdova
professorová. Velkou změnou prošla přední strana - byla odtesána horní část původního chronogramu a vsazena zhruba
čtvercová mramorová deska s vytesaným minuskulním
textem: Odpustky sv. misionárního kříže / Plnomocné dne 3.
května, 14. září a 26. / října v den zasvěcení sv. kříže aneb
vždy v / neděli na to. / Neplnomocné. Kdo zkroušeným srdcem
/ se pomodlí 7 krát Zdrávas ku poctě sedmi bole- / stí Matky
Boží získá vždy 7 let a 280 dnů odpustků. / Kdo se modlí 5
krát Otčenáš, Zdrávas / a Sláva otci atd. ku poctě sv. pěti ran
/ Krista Pána získá vždy 500 dnů odpustků.
Pod touto deskou zbyla spodní část majuskulního
chronogramu: nos In oMnIbVs / DV…I..tIbVs / nostrIs.
Zbytek chronogramu dává MDVVVIIIII, aneb 1520, do
letopočtu postavení kříže r. 1800 tedy chybí litery zničené
části chronogramu (jeho celý text se nedochoval).
V nové farní kronice se ke kříži vztahují už jen dva
stručné záznamy. Roku 1987: Opraven kříž u kostela. A roku
1990: Úprava kříže u kostela (14.000 Kč). Pamětníci druhé
opravy vzpomínají, že práci prováděli odborníci, kříž byl
obestavěn lešením a jednalo se o čištění. Dnešní farář P. Václav Trmač mi sdělil: „Matně si vzpomínám, že jako kaplan
(1989-90) jsem tu dnešní nápisovou desku vezl z kamenictví z Blanska. Bylo to v době, kdy farář otec Vavříček byl po
první mozkové příhodě a pomaličku se dostával do „provozuschopného“ stavu, proto to možná nikam nezaznamenal - a
kaplana tyto papírové záležitosti míjely.“ V r. 1990 tedy došlo k radikální proměně kříže do dnešní podoby. Čelní deska
s textem o odpustcích byla odstraněna a s ní i zbytek chronogramu, do podstavce vsadili novou desku (o šířce 40 cm a
výšce 71 cm) s majuskulním chronogramem:
SANCTA

CRUX

SALVA
NOS

IN OMNIBVS

ADVERSITATIBVS
NOSTRIS

(Svatý kříži, zachraň nás ve všech protivenstvích našich. Nebo volněji: Svatý kříži, ochraňuj nás ve všech našich
obtížích.) Pod textem je „vypsán“ letopočet MDCCLXVVVVIIIII, tedy 1785. Druhá část chronogramu je zjevně
totožná s původním, za to musíme neznámého autora pochválit, dopustil se ale drobného „podvodu“ - správně má být
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druhé slovo CrVX, to by ovšem nevyšel kýžený rok 1785. Tento letopočet je ovšem matoucí, protože odkazuje k roku
dokončení a posvěcení nového kostela, ne k roku zbudování kříže. Nepřekvapí, že ani o této akci není v archivech
památkového ústavu záznam.
Deska z r. 1898 rozhodně byla zajímavým dokladem o myšlení své doby. Lze se domnívat, že text o odpustcích
mohl být o necelé století později vnímán i místními farníky spíše negativně, proto se přikročilo k jeho odstranění a
nahrazení duchovnějším a bezkonfliktním textem. Samotnou církevní nauku o odpustcích rozebírat nechci.
Ani tento kříž není v dobrém stavu a na dobrém místě – naklání se zřejmě vinou prorůstání kořenů památkově
chráněných lip, vlivem skapu květových šťáv porůstá řasami, které narušují kamennou hmotu, rizikem je pochopitelně i
pád větví z vysokých stromů.
Oba kříže nepochybně pocházejí ze stejné kamenické dílny. Inspirací a
předchůdcem jim ovšem byl kříž senetářovský, umístěný původně do r. 1971
před starou kaplí na křižovatce, dnes poněkud barbarsky zazděný do výklenku
tarasu a do chodníku u téže křižovatky. Má stejný podstavec a velmi podobný
pylon (jen nižší), vlastní kříž je nahrazen mladším výtvorem. Majuskulní text
hlásá, kupodivu česky: Na Tento / Krziz Na / kladala / Obec Se / netarzow /
ska Roku: / 1799. (Tento kříž zbudovala obec senetářovská roku 1799.) Půvabné
je, jak se někdo laicky pokusil opravit litery barvou do dnešní spisovné podoby,
bezpochyby opět bez vědomí památkářů, byť jde rovněž o kulturní památku. Na
spodku pylonu je špatně čitelný text: Obnoven 1878, k čemuž se váže zápis ve
staré farní kronice z r. 1878: 20.ho září svěcena škola v Senet., v říjnu kříž před
kaplí tamtéž.
Šlo zřejmě o oblíbený a napodobovaný tvar kříže – stejný pískovcový
podstavec můžeme vidět u litinového kříže na návsi v Holštejně (s textem AD
1828:) nebo pod sochou J. Nepomuckého před kostelem v Rozstání. Rozstánský
podstavec je z červeného pískovce, vpředu je vsazena novější mramorová deska
s majuskulním zlaceným textem: SV. JENE / NEPOMUCKÝ / ORODUJ ZA
NÁROD / ČESKOSLOVENSKÝ / NA PAMĚŤ 20.LETÉHO / VÝROČÍ /
NAŠÍ SAMOSTATNOSTI / OBNOVENO NÁKLADEM / KATOL.
OMLADINY / 1938. Zezadu podstavce je zachován majuskulní chronogram:
bona faMa / oDorI / en / Ioannes hICCe / Stans / erIt / proteCtor / Na. / Mat.
Horawa, lze tedy určit zbudování v roce 1804, nákladem Matěje Hořavy).
Na dovolené r. 2009 jsem našel
kříž z r. 1797 s totožným podstavcem a
téměř stejným pylonem napravo od
cesty ze Ptení do Ptenského Dvorku.
Na čelní straně nese podstavec
chronogram: IesV pro / Vera MVn /
DI saLVte / CrVCIfIXe / propItIVs /
nobIs esto. Zezadu je český nápis:
Fundator To= / hoto Krzize / Jest
Saused / Ptenski Jozef / Pospissil.
Anno / 1797. A nad ním novější text o
opravě: Renov: 1847. Samotný kříž je
ale litinový, patrně mladší.
Podobný pylon (a vzdáleně
podobný kříž) jako náš chaloupecký
má kříž z r. 1823 nalevo při cestě ze
Ptení do Holubic. Z čelní strany je vytesán reliéf se sv. Martinem, zezadu
stručné označení fundátora: Martin Winzoreck. 1823. Vlastní kříž má ovšem ramena zakončena tvarem jetelového
listu, jinak je řešena bederní rouška i nápisová blána.
Je tedy možné, že právě z bohaté Hané do našich horských končin proniknul kolem r. 1800 „unifikovaný“ typ
luxusního pískovcového kříže, ovšem už záhy nato se prosadily kříže litinové z knížecích blanenských sléváren.
Děkuji za informace manželům Sedlákovým z Jedovnic, za radu pak P. Václavu Trmačovi a Mgr. Lence
Češkové. Čerpal jsem i z podkladů Národního památkového ústavu v Brně a z nepublikované strojopisné práce
Jedovnice (1978) od bývalého místního kronikáře Aloise Roudného.
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Holštejn

Rozstání

Mezi Ptením a Ptenským Dvorkem

Mezi Ptením a Holubicemi
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