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Držíte v ruce již třetí ročenku našeho spolku. K její-

mu sepisování jsme přistupovali se značnými rozpaky, 

protože z různých důvodů se nám nepodařilo udržet  

takovou úroveň spolkové aktivity jako v minulých letech. 

V roce 2016 náš spolek těžil z jisté setrvačnosti,  

vytvořených zásob objektů k umístění (na žádnou novou 

výrobu v letošním roce nedošlo) a začalo se projevovat  

i jisté vyčerpání našich původních nápadů.

O to příjemnější je skutečnost, že projekt obno-

vy poutní cesty do Hájku, jemuž jsme se věnovali celý  

letošní podzim, je zase něčím novým a spolu s připravo-

vanou kooperací s dalšími, podobně zaměřenými spolky, 

naznačuje výhled do budoucnosti od jednotlivých, naho-

dilých akcí směrem ke koncepčněji pojatým projektům.

Nicméně i chuť a odhodlání vytrvat v naší činnosti,  

i když zrovna nemáme tolik přirozeného prostoru  

a neotřelých nápadů, by pro naše okolí mohla být inspi-

rující. I to největší nadšení totiž vyžaduje nakonec přede-

vším vytrvalost a nezlomnost.

Praha, 2016



Pokračování 
instalací v krajině

a

Nové spolkové naděje



Tento rok byl chudší i co do množství nainstalova-

ných objektů: vykonali jsme vlastně jen dvě větší insta-

lační cesty (v březnu a v dubnu) a jeden kratičký výjezd  

k Buštěhradu. Bylo to dáno nejen časovým vytížením 

členů spolku – jeden rekonstruoval dům, jiný si nejdřív 

myslel, že má v životě vyhráno a pak stavěl loď – ale  

i nedostatkem informací o vhodných objektech k insta-

laci. 

Obě cesty jsme jeli defacto na blind a podle turistické  

mapy jsme pak zajížděli k jednotlivým potenciálním  

objektům. Něco se nám udat podařilo, nicméně tento 

způsob se nadále nejeví jako příliš efektivní.

Rok 2016 uzavíráme se stavem celkových 97 instalací,  

očekávanou symbolickou stovku si musíme nechat na 

další jaro. 

Březnová cesta na západ

První letošní cesta mířila po R6 k Lubenci, kde jsme 

měli vytipovaná boží muka k instalaci. Po dlouhé ces-

tě zakončené terénním výjezdem úvozem zasypaným  

zetlelým listím jsme museli – jako už nejednou – stáh-

nout ocas mezi nohy, protože objekt mezitím někdo ob-

novil na úrovni daleko převyšující naše schopnosti. 

Slunečný předjarní den jsme nicméně využili bohatě:  

kromě nákupu vrtáků a spojovacího materiálu v místním  

železářství jsme u Chotěšova umístili jednu střední sochu,  

absolvovali polní jízdu na vrch mezi Petrohradem  

a Bílencem, kde jsme nainstalovali na nabělená boží muka 

mariagram  (v jasném slunci se vyjímá obzvlášť krásně, 

škoda, že ho kromě traktoristy asi nikdo neuvidí – dokonce 

je na odvrácené straně od vsi) a po instalaci plechové silu-

ety na lesní kapličku se prošli po Kapucínských skalách, 

kde jsme dokonce potkali dva cizozemské horolezce, kteří  

s průvodcem v ruce vyráželi na boulder.

Den jsme zakončili zajímavou vyjížďkou po severní 

straně silnice R6, což byla zajímavá poznávací činnost: 

zvlněná krajina, mělká údolí potoků, chmelnice. Mezi  

Vrbicí a Děkovem jsme narazili na zajímavou velkou kapli 

– ale nic z toho, co jsme měli zrovna v kufru auta, se 

do ní nehodilo – a u hlavní silnice za Svojetínem pak 

na hroutící se kapličku, kterou jsme alespoň podarovali 

dalším mariagramem.

Dubnová cesta na severovýchod

Podruhé jsme se vydali na okružní cestu severový-

chodním a východním směrem. S vidinou celého dne  

plného instalování jsme se vydali do Českého Dubu – cesta  

z Mnichova Hradiště údolím Mohelky je skutečně maleb-

ná, byť jsme tam nepotkali jedinou kapličku volající po  

našem zásahu – a do Osečné. Umístili jsme jednu plecho-

vou siluetu Piety a při procházce po naučné stezce obje-

vili alespoň křížek na kraji lesa, který jsme nově nazlatili. 

Další křížky jsme pak potkali těsně za Osečnou.

Cesta přes Českolipsko přinesla pouze jedinou insta-

laci, drobný plech umístěný do niky hřbitovní kaple ve 

Velenicích. Další úspěch jsme zaznamenali až o desítky 



kilometrů dále na Litoměřicku, když jsme v Býčkovicích 

umístili po dohodě s místními chalupáři velkou sochu 

Madony do výklenkové kaple na návsi a poté dřevěný 

kříž do větší kapličky na poměrně nepřístupném vrchu 

nad obcí.

V závěru dne jsme se přesunuli na Roudnicko, kde 

jsme umístili drobný plech na boží muka v Račiněvsi 

a velkou siluetu do již dříve vyhlídnuté kaple sv. Jana 

východně od Martiněvsi.

Spolupráce s dalšími spolky

Z poslední letošní schůze vzešel velmi zajímavý nápad 

s obrovským potenciálem. Nedostatek vhodných instalač-

ních cílů – plynoucí zejména z neznalosti místních  

poměrů – se pokusíme vyřešit navázáním spolupráce  

s dalšími spolky, které se ochraně a obnově drobných  

sakrálních památek věnují. 

Oslovili jsme celkem devatenáct spolků – kromě všeo-

becného googlování jsme využili také seznam beneficientů 

Nadace Via, která obnovu drobných památek finančně pod-

poruje. Nabídli jsme, že pokud spolky dodají tipy na vhodné  

památky a dojednají souhlas vlastníka nebo příslušného 

orgánu samosprávy, na vlastní náklady zajistíme osadíme 

objekt vhodnou sochou, křížem nebo kovovou siluetou.

S kladnou nebo i nadšenou reakcí se zatím ozvaly  

spolky Obnova kulturního dědictví údolí Desné, Drobné  

památky severních Čech, Starokolínský okrašlovací spolek  

a Okrašlovací spolek Budíček. Těšíme se tedy ma to, že se  

naše činnost rozšíří do regionů, kde máme zatím instalací  

jen velmi málo – Kolínsko, Podbořansko, Jizerské hory  

i Českolipsko. 

Kromě výrazného rozšíření spektra naší působnosti  

si od tohoto projektu slibujeme další krok k zapojení 

našeho spolku do společnosti, ať už přes spolupracující 

spolky nebo přes vlastníky památek. Ztráty guerillového 

rozměru naší činnosti se nicméně neobáváme, příležitostí  

k hurá akcím bez povolení jistě bude i tak dost.



Kaplička u Svojetína. Kaplička v lesích u Kapucínských skal.



Kaple na kopci nad Býčkovicemi. Nazlacený kříž u Osečné v Podještědí.



Pieta v kapli v sedle nad Osečnou. Plechová silueta ve výklenku  

hřbitovní kaple ve Velenicích.



Poutní cesta do Hájku



Účast na spolkových schůzích v letošním roce poně-

kud upadla, nicméně z té květnové vzešel velmi zajímavý 

nápad. Namísto v létě se sice realizoval až na závěr roku 

(a nelze jej vlastně považovat za uzavřený), ale rozhodně 

jde o chvályhodný krok na nové pole působnosti.

Už delší dobu nás v myšlenkách zaměstnávaly soubory 

staveb – křížové a poutní cesty – a neměli jsme moc jas-

no v tom, jak je oživit. Vzhledem k tomu, že jde skoro 

vždy o památkově chráněné objekty a i k tomu, že jsou 

nezřídka stavebně opravovány, jsme hledali způsob, jak 

jim vrátit život a nemuset přitom zasahovat do stavby 

samotné.

Zajímavou inspirací byla barokní výklenková kaple  

v pražských Malešicích, která pomocí průhledného okén-

ka umístěného na stojánku několik metrů před kap-

lí umožňuje kolemjdoucím pohledět na kapli tak, jak by  

vypadala s freskou v původním stavu. Na schůzi nic-

méně vznikla idea neméně zajímavá: ke kaplím poutní cesty  

z Lorety do Hájku (nebo na místa, kde tyto kaple stávaly)

umístit siluety modlících se poutníků. Instalace jsou zamýš-

leny jako dočasné a proto se nesnažíme o trvanlivé provedení.

Zvolili jsme klečící siluety vyřezané z MDF desky, 

povětšinou instalované do volného prostoru. Zhotovení 

je možné v domácích podmínkách (byť pracnější, než 

jsme doufali, protože se nám nepodařilo sehnat dosta-

tečně kvalitní plátek do přímočaré pily a samotný stroj 

nakonec vypověděl poslušnost) a instalace možná v nej-

různějších podmínkách do země, na strom, s podpůrný-

mi kolíky nebo bez.

Rekognoskace terénu

Z celkem dvaceti kaplí na trase mezi Pražským Hra-

dem a klášterem v Hájku je jich osm zbořeno. Rozhodli 

jsme se nicméně v těchto případech siluety instalovat 

na místa, kde kaple dříve stály a obnovit tak jednotícím 

prvkem kontinuitu celé poutní cesty.



Požehnání a spolupráce s občanským sdružením

Protože osvětou a obnovou poutní cesty se zabývá 

spolek Poutní cesta Hájek, nechtěli jsme se do takto 

rozsáhlé akce pouštět bez jejich souhlasu. Kromě něj 

jsme také získali požehnání rektora kaple Panny Marie  

v Hájku, pod nějž celá poutní cesta spadá. 

Instalace a aktuální stav

Siluety jsme umístili k zatím čtrnácti kaplím. Dvě se 

nacházejí v městském prostoru u Ladronky, kde budeme  

muset najít alternativní řešení (nabízí se obrys na zemi 

nebo světelná projekce) a čtyři v intravilánu města  

Hostivice. Tam jsme byli hned při první instalaci odchy-

ceni bdělou policejní hlídkou a souhlas města k instala-

cím se nám zatím nepodařilo získat.

Většina siluet zůstala na svém místě, některé však již 

byly odstraněny a museli jsme je obnovit. Silueta u bývalé 

kaple č. 9 na jižním konci Drnovské ulice byla už dvakrát po-

valena do křoví. Siluety u cyklostezky z Hostivice do Hájku  

byly některé odstraněny při stavbě asfaltového povrchu. 

Naše původní představa byla nainstalovat siluety všechny 

přes léto a ponechat je pouze jako dočasnou instalaci do kon-

ce roku. Vzhledem k tomu, že se nám dosud nepodařilo ani 

všechny nainstalovat, je budoucnost projektu předmětem 

dalších úvah a diskusí. Záleží také na tom, nakolik budou si-

luety trvanlivé a nestanou-li se po zimě namísto důstojné při-

pomínky někdejší poutní cesty spíše ostudnými troskami.
Požehnání rektora hájecké kaple našim siluetám.



Kaple č. 8 u kostela Panny Marie Vítězné  

na Bílé Hoře.

Kaple č. 19 u Hájku.



Rejstřík realizací spolku  
v roce 2016



Jednotlivé realizace jsou roztříděny do obsahových sku-

pin a uvedeny v chronologickém pořadí.

Sochy Panny Marie Bolestné

Býčkovice (okres Litoměřice; duben 2016)

Sochy Panny Marie Bolestné (menší verze)

Chotěšov (okres Louny; březen 2016)

Natírání křížků

Osečná (okres Česká Lípa; duben 2016)

Dřevěné kříže

Býčkovice (okres Litoměřice; duben 2016)

Kovové siluety 

Kapucínské skály (okres Louny; březen 2016)

Osečná (okres Česká Lípa; duben 2016)

Velenice (okres Litoměřice; duben 2016)

Račiněves (okres Litoměřice; duben 2016)

Martiněves (okres Litoměřice; duben 2016)

Mariagramy

 

Petrohrad (okres Louny; březen 2016)

Svojetín (okres Rakovník; březen 2016)

Buštěhrad (okres Kladno; září 2016)

Poutní cesta do Hájku

Kaple č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18,  

19, 20 (srpen – prosinec 2016)



Členy spolku jsou:

Matěj Zeithaml

František Havlůj

Matěj Lipavský

Josef Bolom

Martin Stočes

Jan Lebeda

Kontaktní informace

webové stránky spolku

http://obnova-krajiny.cz

facebooková stránka

http://facebook.com/obnovaKrajiny

Číslo účtu

2200733136/2010

Dárcům rádi vystavíme potvrzení o darů pro odečtení  

ze základu daně.



Spolek pro vnitřní obnovu krajiny

ročenka 2016

vydáno v prosinci 2016 v nákladu 60 výtisků,  

z toho 10 číslovaných

vytiskla Tiskárna Daniel na papír Munken Lynx


