
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PO ZAVÁTÝCH STOPÁCH KAPLIČEK NA STŘÍBRNÉ STEZCE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: archiv/ 

Státní památkový ústav  

a soukromé sbírky 



VYDEJME SE SPOLEČNĚ NA VYCHÁZKU PO STŘÍBRNÉ STEZCE  

ZA DROBNÝMI PAMÁTKAMI STAROBYLÉHO MĚSTA KUTNÁ HORA 

Obyvatelům i návštěvníkům Kutné Hory se od počátku června 2019 

nabízí příležitost k poznání zajímavých míst starobylého středočeského 

města a jeho historických památek. Tentokrát však poznávací stezka 

nevede k proslulým pamětihodnostem Kutné Hory. Zájemce chce 

naopak seznámit s poněkud opomíjenými drobnými památkami – 

kutnohorskými kapličkami.   

V tomto průvodci jsou uvedeny potřebné informace o celé vycházkové trase, jednotlivých 

kapličkách, vzniku projektu i jeho plánovaném rozvoji a další zajímavosti.  

Cílem projektu je pozvednout kulturně-historickou hodnotu těchto kutnohorských památek, 

umožnit zájemcům jejich poznání a v širším kontextu výrazněji začlenit kapličky do struktury 

duchovních, historických a architektonických pamětihodností města. 

Kapličky na stříbrné stezce jsou společným projektem členů klubů dospělých skautů 

(oldskautů) z Kutné Hory a Prahy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
Dva letecké pohledy na Kutnou Horu 

s vyznačením míst v historickém centru 

města s kapličkami „na stříbrné stezce“. 

S pomocí informací na dalších stranách 

jistě dokážete určit, které kapličky jsou 

uprostřed vyznačených kroužků? 

Foto: archiv, kresba: Oldskauting.cz  



O KAPLIČKÁCH NA STŘÍBRNÉ STEZCE 

Počet těchto drobných staveb, které však vypovídají mnohé o duchovním životě obyvatel 

města v minulosti, je na poměrně nevelkém území překvapivě vysoký – v současnosti stojí v 

Kutné Hoře celkem 18 kapliček. 

Základem poznávací trasy je její „vnitřní okruh“, který propojuje devět kapliček. Od nich se 

lze hvězdicově vydat ke zbývajícím objektům v okrajových částech města.  

Kutnohorskou stezku po kapličkách – nebo samostatně jen její dílčí části – je možno 

absolvovat individuálně či ve skupinách. Trasa je vhodná pro pěší, cykloturisty i jako cíl 

rodinných vycházek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všechny kapličky jsou označeny destičkou se společným symbolem celé poznávací stezky. 

Jednotlivé prvky loga odkazují na kulturní a duchovní hodnotu těchto památek Kutné Hory.  

Destička je umístěna zpravidla na boční nebo zadní stěně stavby. Obsahuje QR kód, který po 

přečtení přesměruje elektronická zařízení s připojením na internet na web projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KROK ZA KROKEM ZA KAPLIČKAMI NA STŘÍBRNÉ STEZCE  

01  kaplička Panny Marie  

ul. Štefánikova (u kruhového objezdu) 
49.9526647 N, 15.2707458 E 

Klasicistní výklenková kaple s bohatým architektonickým členěním 

a trojúhelným štítem. Ve výklenku je sousoší Panny Marie s anděly. 

Je zasvěcena Panně Marii Staroboleslavské, královně nebes.  

Stavba z roku 1898 byla vybudována na místě původní kaple, 

kterou zřídili kutnohorští jezuité v roce 1686. V blízkosti stávala 

brána, kterou se vycházelo z města k Sedleckému klášteru. 

Kaplička je u křižovatky ulic Štefánikova a Lorecká, poblíž kruhového objezdu. 

02  kaplička Ježíše Krista    

ul. Čs. legionářů (Hlouška, mezi ulicemi Čs. legionářů a Pod Valy) 

49.9525678 N, 15.2684856 E 

Kaplička stojí na pozemku bývalé zahrady Voršilského kláštera. Je 

jednou z architektonických památek rozlehlého klášterního areálu.  

V 60. letech minulého století byla zahrada protnuta stavbou 

objezdové komunikace a kaplička byla zbourána. Podle 

dochovaných záznamů a fragmentů původní stavby byla znovu 

vystavěna v roce 2014 zásluhou místního občana Pavla Štorka.  

Kaplička stojí na travnatém ostrohu naproti severnímu křídlu kláštera Voršilek, mezi ulicemi 

Československých legionářů a Pod Valy. 

03  kaplička – Svatá rodina    

zahrada kláštera Řádu sv. Voršily (mezi ul. Čs. legionářů a Zvonařská) 

49.9519450 N, 15.2668728 E 

Jednoduchá stavba je druhou z dochovaných kapliček v bývalé 

klášterní zahradě. Stojí v mírném svahu na opačné straně ulice 

Československých legionářů, v parčíku s porostem stromů a dřevin. 

V dobových záznamech kláštera se uvádí, že už dříve nechaly 

voršilky v zahradě zřídit kapličku na paměť zemřelé matky 

představené. Kaple však zanikla v roce 1950, kdy byl klášter zrušen.  

Není však zřejmé, zda současná kaplička má na zmiňovanou stavbu návaznost, či nikoliv.  



04  kaplička s křížem     

ul. Česká (u Dajbychovy vily čp. 103) 

49.9521472 N, 15.2623842 E 

Kaplička je z druhé poloviny 19. století. Stojí po levé straně na 

horním konci České ulice, těsně nad Dajbychovou vilou. Na okraji 

historického jádra města vytváří hodnotný urbanistický prvek. 

Ozdobná výklenková kaple je zasazená zvenčí do obvodové zdi 

přilehlé zahrady. Kaplička je vybudovaná mírně nad úrovní silnice, 

na terase se schůdky a oplocením, mezi dvěma vzrostlými stromy. 

Sousední Dajbychova vila s novorenesanční fasádou pronikla do širšího povědomí veřejnosti 

díky sledovanému televiznímu seriálu První republika. 

05  kaplička Kristova ukřižování    

ul. Žižkova brána (u vstupu do parku pod Vlašským dvorem) 

49.9472197 N, 15.2692936 E  

Výklenková kaple se sochou ukřižovaného Krista byla postavena 

pravděpodobně ve druhé polovině 19. století po levé straně 

vstupu do bývalých Breüerových sadů, dnešního parku pod 

Vlašským dvorem. 

Za kapličkou nad parkem se v širokém panoramatickém oblouku 

rozevírá pohled na nejcennější historické památky Kutné Hory – 

Hrádek s Českým muzeem stříbra, kostel sv. Jakuba, Jezuitskou 

kolej a úplně vlevo chrám sv. Barbory. 

Kaplička stojí v dolní části ulice Žižkova brána, pod pěší spojnicí s Havlíčkovým náměstím. 

06  kaplička – Panna Marie    

ul. U Jelena (u rozvětvení ulice) 

49.9480800 N, 15.2715117 E 

Ozdobná stavba z druhé poloviny 19. století s výrazným sklenutým 

výklenkem a kamenným křížem ve vrcholu.  Výklenek se sochou 

mezi okrajovými pilíři je ohrazen zdobeným kovovým plůtkem. 

Kaple je zasvěcena Panně Marii, jejíž pískovcová socha na podstavci 

je dominantou vnitřní výzdoby. Na toto místo byla kaple i se 

sochou přenesena v roce 1884. Do té doby zdobila socha zaniklou 

kašnu na dnešním Jungmannově náměstí. 

Kaplička je přimknuta ke špici kamenné zdi u rozvětvení ulice U jelena, nad restaurací U slunce.  



07  kaplička Ukřižování Ježíše Krista   

ul. Novomlýnská (součást Novomlýnské branky) 

49.9462008 N, 15.2702339 E 

Výklenková kaplička je součástí tzv. Novomlýnské branky, na kterou 

navazuje lávka přes Vrchlici do podloubí objektu bývalých Nových 

mlýnů. Stavba propojuje branku se sousedním domem čp. 534. 

Kaplička společně s kolmo postavenou Novomlýnskou brankou 

tvoří bohatě zdobený celek s barokním tvaroslovím. Výklenek 

kapličky vyplňuje kříž s dřevěnou sochou ukřižovaného Krista. Pod 

rameny kříže doplňují výzdobu dvě lucerny. 

Vznik kapličky je na štítě branky datován rokem 1806, renovována byla v roce 2009. 

08  kaplička sv. Lazara     

ul. U Lazara (křižovatka s ul. V Lipkách) 

49.9475881 N, 15.2792589 E 

Vznik kapličky v jihozápadním cípu místní části Karlov je spojen 

s bývalým kostelem sv. Lazara ze 14. století.  

Hřbitovní svatostánek patřil místnímu špitálu. V roce 1825 byl 

vydražen do soukromého vlastnictví a záhy zbourán. Jako 

upomínka na bývalý kostel byla na jeho místě postavena kaplička. 

V 70. letech 20. století byla stavba při úpravě okolí nově budovaného plaveckého bazénu 

stržena. Znovu byla postavena na nedalekém místě v roce 2013 zásluhou členů spolku 

Denemark a jejich přátel. 

09  kaplička Ukřižování Ježíše Krista   

ul. Masarykova (u domu čp. 366) 

49.9537197 N, 15.2766025 E 

Barokní výklenková kaplička z roku 1727. Ve výklenku je umístěna 

kolorovaná dřevěná socha Krista na kříži. Prázdná kartuše na štítě 

byla dříve vyplněna obrazem korunování Panny Marie.  

Výrazným prvkem ozdobné výklenkové stavby je štít s volutami  

a štukovým rámem. Kaplička se vyznačuje hodnotnou drobnou 

barokní architekturou 18. století. 

Původně stála na protější straně ulice. Při stavebních úpravách a narovnání silnice v roce 

1959 byla kaplička přenesena na současné místo. Je vsazena ve zdi oplocení u domu čp. 

366. Dobrým orientačním bodem pro turisty je nedaleká budova střední průmyslové školy. 



10  kaplička Panny Marie Svatohorské  

ul. Vojtěšská (na nároží s Kouřimskou ulicí) 

49.9477636 N, 15.2585733 E 

Drobná empírová kaplička na čtyřech válcových dórských sloupech 

s nízkým trojúhelným štítem s vpadlým prázdným tympanonem. 

Stojí na nároží Vojtěšské a Kouřimské ulice.  

Byla postavena v roce 1822. Tehdy nahradila původní kapličku, 

která byla ve stejné době zbořena v souvislosti s budováním silnice 

ve směru na Prahu. Ještě koncem 19. století zde bývalo tzv. mýto. 

Kaplička je opatřena barevnou vitráží s již novodobým obrazem Panny Marie Svatohorské.  

11  kaplička Panny Marie – Matky Boží    

ul. Kouřimská (starý ovocný sad pod bývalými kasárnami) 
49.9458697 N, 15.2504397 E  

Kaplička byla vybudována v barokovém slohu ve druhé polovině 

18. století. Výklenek je sklenutý půlkruhovým obloukem, kaplička 

má výrazné profilované římsy a nástavec s půlkruhově zaklenutou 

nikou. Ve výklenku je obraz na plechu s Pannou Marií 

Svatohorskou s dítětem. 

Kaplička stojí v jižní části starého neudržovaného ovocného sadu,  

pod bývalými kasárnami, západně od areálu nemocnice. Bývalý sad je dnes prorostlý  

divokou náletovou vegetací, která značně komplikuje přístup ke kapličce.   

Samotná stavba je v současnosti ve značně zchátralém stavu. Nutnou opravu kapličky však 

zatím znemožňují složité vlastnické vztahy k pozemku.  

12 kaplička sv. Vojtěcha     

u obce Bylany (pramen sv. Vojtěcha) 

49.9446100 N, 15.2321503 E 

Výklenková kaple z konce 19. století s navazující jednoprostorovou 

stavbou obdélného půdorysu z režného zdiva a sedlovou stříškou. 

Ve výklenku kapličky je starší barokní skulptura sv. Vojtěcha.  

Kaple byla vystavěna nad pramenem sv. Vojtěcha, který byl  

v minulosti jedním z hlavních zdrojů pitné vody pro Kutnou Horu.  

Tato kaplička jako jediná na „stříbrné stezce“ stojí už za hranicemi  

města, u spojovací silnice mezi obcemi Přítoky a Bylany. Stavba je příkladem sakrální 

památky, přirozeně včleněné do volné krajiny.  



13  kaplička Panny Marie     

ul. U Trojice čp. 74 

49.9387075 N, 15.2574300 E 

Kaplička je součástí soukromé nemovitosti v ulici U Trojice. Je 

vestavěna ve zděném oplocení u domu čp. 74. Přístupová cesta je  

s nezpevněným povrchem. 

Kapličku tvoří jednoduchá stavba s trojúhelným štítem. 

V půlkruhovém výklenku s dřevěnými dvířky (laťkovým vyřezávaným 

plůtkem) je obraz Panny Marie v dřevěném rámu. 

Kaplička není zapsána v seznamu kulturních památek. O objekt už po několik generací 

pečují majitelé přilehlé nemovitosti. 

14  kaplička sv. Petra a Pavla    

Na Rovinách (u lesní cesty, poblíž kynologického cvičiště) 

49.9432092 N, 15.2732983 E 

Jednoduchá kaplička v zalesněné oblasti Na Rovinách. Výklenek  

je sklenutý půlkruhovým obloukem, nad ním je trojúhelný štít  

s vpadlým tympanonem. Pozdně klasicistní stavba pochází z druhé 

třetiny 19. století. 

Kaplička připomíná zbořený kostel sv. Petra a Pavla, stojí u cenného 

archeologického naleziště. Stavba byla dlouho ve zchátralém stavu.  

V roce 2012 byla zásluhou spolku Denemark zrekonstruována a poté znovu vysvěcena.  

Přístup z údolí Vrchlice od Královské procházky je po kamenných schodech na lesní cestu  

ke kynologickému cvičišti a pak podél okraje lesa, nebo opačně po cestě od silnice u ČKD.  

15  kaplička Pana Ježíše     

ul. Masarykova („Na špici“, u kruhového objezdu) 

49.9592253 N, 15.2833286 E 

Polygonální zděná klasicistní stavba z první poloviny  

18. století je největší kapličkou „na stříbrné stezce“. 

Byla postavena na půdorysu nepravidelného 

sedmiúhelníka při někdejší staré silnici Kutná Hora – 

Sedlec.   

Za trojosou arkádovou předsíní je ve výklenku barokní 

socha upoutaného Krista. Pod výrazným trojúhelným  

štítem se sanktusovou věžičkou ve vrcholu je nápis: Postaveno 1727, obnoveno 1929.  



16  kaplička Panny Marie     

ul. Kaňkovská (nad sídlištěm Šipší) 

49.9589992 N, 15.2703228 E 

Barokní kaplička z druhé poloviny 18. století byla zasvěcena Panně 

Marii. Ve výklenku byl původně umístěn její obraz, dnes tvoří 

výzdobu menší oválná plastika s reliéfem Panny Marie s dítětem. 

Výklenek je uzavřen zdobeným kováním.  

Stavba stojí ve stoupání silnice od centra města k vrchu Kaňk, 

v oblouku nad zahrádkářskou kolonií a sídlištěm Šipší.  

Kaplička Panny Marie je první ze tří duchovních staveb u silnice, která severojižně protíná 

místní část Kaňk.   

17  kaplička sv. Jana Křtitele    

ul. Kaňkovská (na jižním okraji místní části Kaňk) 

49.9676983 N, 15.2709686 E 

Obdélná výklenková kaple s nikou zakončenou segmentovým 

obloukem a postranními mělkými obdélnými poli. Ve výklenku je 

výzdoba se symbolem kříže. Ve vrcholu zaoblené střechy se tyčí 

výrazná socha sv. Jana Křtitele.  

Kaplička byla vybudována ve druhé polovině 18. století. Stojí  

na jižním okraji místní části Kaňk, na malé zatravněné terénní 

kupce, u rozvětvení Kaňkovské ulice s vlevo odbočující místní komunikací. 

V okrajové části Kutné Hory má kaplička charakter výrazného krajinotvorného prvku.  

 18  kaplička Máří Magdaleny    

ul. Kaňkovská (na severním okraji místní části Kaňk) 

49.9790797 N, 15.2739692 E 

Jednoduchá kaplička stojí na kamenném podstavci na severním 

okraji místní části Kaňk, po pravé straně Kaňkovské ulice. Svažující 

se komunikace se pod kopcem napojuje na silnici 38 Čáslav – Kolín. 

Nad trojúhelným štítem stavby je na hřebenu stříšky umístěn 

dvojramenný křížek. Původní kaplička byla zničena při dopravní 

nehodě v roce 1997. V následujícím roce byla stavba obnovena městem  

Kutná Hora v původní podobě, jen umístění bylo posunuto dál od frekventované silnice. 

V půlkruhovém výklenku je umístěn obraz Máří Magdaleny, jedné z žen, které doprovázely 

Ježíše Krista v závěru jeho pozemské pouti. 



DUCHOVNÍ ODKAZ KAPLIČEK NA STŘÍBRNÉ STEZCE 

Sousoší Panny Marie s anděly 

Panna Marie bývá nazývána Královou andělů. Původní význam hebrejského 

pojmu, který řečtina překládá slovem anděl, je „posel“. Pozdní židovské 

náboženství a následně i křesťanství – používá tento pojem k označení 

duchovní bytosti, jež je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Ornamentální 

výzdoba výklenku symbolizuje bohatství a věčnost Božího království. 

Socha vzkříšeného Krista 

To, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, je základním prvkem křesťanské víry. Na jeho 

smrti a vzkříšení se jasně ukázalo, že Bůh a jeho láska jsou mocnější než veškeré 

zlo. Smrt tak nemusí mít poslední slovo. Kristovo vzkříšení je počátkem a také 

zárukou vzkříšení každého člověka přivtěleného ke Kristu. 

Obraz Svaté rodiny 

Svatou rodinou je v křesťanské věrouce myšleno společenství Ježíše, jeho 

matky Marie a pěstouna Josefa. Svatá rodina je pro všechny křesťanské rodiny 

vzorem lásky a jednoty. Ve Svaté rodině má každý člen nezastupitelnou roli –   

a i mezi lidmi je naplnění těchto rolí vzorem pro každé pevné rodinné zázemí.   

Kříž jako symbol 

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá celá řada 

náboženství. V křesťanství se stal symbolem Kristova vítězství nad smrtí. 

Význam kříže spočívá i v tom, že vyjadřuje boj dobra se zlem: Ježíš svým 

utrpením na kříži prokázal, že sám byl ochoten postavit se zlu nasazením toho, 

co je pro člověka nejcennější – vlastním životem.  

Ježíš na kříži 

Křesťané věří, že Ježíš Kristus zemřel za každého člověka. Ježíšův spásný čin je 

významný tím, že jako Boží syn na sebe vzal a prožil všechny důsledky našeho 

sobeckého a zlého jednání (hříchu): Trest za hříchy dopadl na něj místo na nás. 

Na kříži Ježíš trpěl také za to, co my – lidé na našem světě neděláme dobře, a 

ve svém jednání se v některých životních situacích přikláníme i ke zlu.   

Socha Panny Marie 

Panna Marie je matkou Ježíše Krista. Byla to obyčejná židovská dívka, která 

bydlela v Nazaretě s rodiči (Jáchymem a Annou) a byla zasnoubena s tesařem 

Josefem z téhož městečka. Ve své pokoře a připravenosti vždy hledat a plnit 

Boží vůli, se stala největší světicí a vzorem pro všechny křesťany. V osobě Panny 

Marie vnímáme také nejryzejší vzor ženy a matky. 



Ukřižování Ježíše Krista 

Ukřižování Ježíše Krista je událostí z počátku našeho letopočtu, kdy byl Boží Syn 

pověšen a přibit na kříž, na kterém také zemřel. Křesťané věří, že smrt přemohl, 

a dal naději na věčný život každému člověku. Ukřižování a posmrtné vzkříšení 

jsou nejdůležitějšími událostmi dějin křesťanství. Jsou připomínány zejména na 

Velký pátek a Velikonoční neděli.  

O Lazarovi a boháčovi 

V jednom z Ježíšových podobenství farizejům je zobrazen nemohoucí chudák 

Lazar. Polehával u domu boháče a živil se jen vyhozenými zbytky z okázalých 

hostin. Otevřené vředy na nohou chodili Lazarovi olizovat psi. Přesto se po 

smrti dostal do Božího království, zatímco boháč trpěl v pekelných mukách. 

Jméno Lazar měl i Ježíšův přítel, kterého Kristus vzkřísil několik dnů po smrti.    

Ukřižovaný Kristus 

Na Velký pátek kolem poledne ukřižovali Ježíše na hoře Golgotě nedaleko 

Jeruzaléma.  Kristovo umírání na kříži bylo těsně před jeho skonem provázeno 

nebeskými znameními – zatměním oblohy, silným bouřkovým hromobitím a 

zemětřesením. Ježíš zemřel ve tři hodiny odpoledne. Večer jeho tělo sňali z 

kříže a uložili ho do hrobu vytesaného ve skále.   

Obraz Panny Marie Svatohorské  

Poutní chrámy byly často budovány na místech spojených s mimořádnými jevy. 

Jsou zdobeny sochami či obrazy, odkazujícími na Pannu Marii. Je tomu tak i na 

Svaté hoře u Příbrami. Soška Panny Marie byla podle legendy vyřezána prvním 

pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. V 17. století byla přinesena na 

Svatou Horu, kam od té doby vedou pravidelné poutní cesty věřících.  

Obraz Matky Boží  

S postavou Panny Marie jsou spojovány mnohé zázraky, při kterých se lidé octli 

v nebezpečí, ale na její přímluvu byli zachráněni. Kroniky zaznamenávají tisíce 

zázraků od uzdravení až po ochranu před živly, válkou nebo nemocemi. Panna 

Marie nám vyprošuje také ochranu před duchovním nebezpečím. Neustále se 

za nás přimlouvá a ukazuje nám cestu za Ježíšem. 

Socha sv. Vojtěcha 

Svatý Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců sídlících na hradě Libici. Stal se 

druhým pražským biskupem. Dvakrát z Čech odešel a dvakrát byl papežem 

poslán zpět. Svůj život završil mučednickou smrtí, když hlásal evangelium 

pohanům v tehdejším Prusku. Jeho ostatky jsou uloženy v katedrále sv. Víta na 

Pražském hradě.  



Obraz Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

Srdce je nejdůležitějším orgánem v těle každé živé bytosti. U člověka 

symbolizuje to nejvnitřnější, co v něm je. Srdce Ježíšovy matky Marie je však 

navíc plné lásky k Bohu, k Božímu Synu a také mateřské lásky k celému lidstvu. 

Když křesťané ve svých vyznáních a modlitbách mluví o Neposkvrněném Srdci 

Panny Marie, prokazují tím hlubokou úctu této lásce. 

Obraz sv. Petra a Pavla 

Svatý Petr je jedním z nejznámějších Ježíšových apoštolů. Původně se 

jmenoval Šimon a byl rybářem. Ježíš mu řekl: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále 

zbuduji svou církev.“ Petr se tak stal prvním papežem. Svatý Pavel byl původně 

velkým pronásledovatelem křesťanů. Po mystickém setkání s Ježíšem se však 

obrátil na křesťanskou víru a stal se jejím horlivým šiřitelem a misionářem. 

Socha trpícího Krista 

Ve čtvrtek před Velikonocemi Ježíš večeřel se svými apoštoly a pak odešel do 

zahrad na Olivové hoře, kde ve smrtelné úzkosti očekával své utrpení. Byl 

vojáky zajat a odveden k židovským velekněžím. Ti ale nebyli oprávněni 

vyhlásit rozsudek smrti, předali ho proto k římskému místodržícímu Pilátovi. 

Ten Ježíše odsoudil k smrti na kříži. 

Reliéf Panny Marie s dítětem 

Marie jako velmi mladá a křehká dívka souhlasila s Božím záměrem, počala 

z Ducha svatého a tak Bůh Syn – Ježíš – díky ní přišel na svět jako člověk. Tím 

se Marie stala doslova Matkou Boží. Titul Matka Boží byl prohlášen za 

pravověrný koncilem v Efezu v 5. století, a stal se prvním ze čtyř církevních 

dogmat vztahujících se k Panně Marii.  

Socha sv. Jana Křtitele 

Jan Křtitel patří mezi nejvýznamnější křesťanské svaté. Je považován za 

posledního v řadě starozákonních proroků a za prvního ze světců Nového 

zákona. Je označován za předchůdce Krista. Předpověděl příchod Mesiáše a 

poznal, že Mesiášem je Ježíš. Vyzýval lidi k obrácení a k životu v pravdě: Troufl 

si takto oslovit i samotného krále Heroda. Za pravdu nakonec položil svůj život.  

Obraz sv. Marie Magdalény 

Jedna z žen, které doprovázely Ježíše z Nazareta zejména v závěru jeho 

pozemského života. Marie Magdaléna je obrazem zdánlivě ztraceného 

člověka, který skrze Ježíše došel k naplnění láskou. V této lásce se pak setkává 

se zmrtvýchvstalým Kristem: Marie Magdaléna byla první, kdo s Kristem 

hovořil po jeho vzkříšení.   



ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY (NEJEN) ZE STŘÍBRNÉ STEZKY 

Inspirace zpod rakouských Alp 

Inspirací k vytvoření poznávací stezky mezi kapličkami v Kutné Hoře se pro české oldskauty 

stala obdobná existující turistická trasa v Rakousku – Kapellenweg – na severním úpatí Alp. 

Trasa vede údolím poblíž alpského městečka Grossarl. Oproti stezce v Kutné Hoře je delší, 

měří téměř 25 kilometrů. Mezníky trasy tvoří malé kostelíky u horských usedlostí. Ty si 

vybudovali samotní obyvatel alpských vesniček a o své kaple také pečují.  

Kapellenweg umožňuje turistům poznat a propojit krásu a podmanivost přírody rakouských 

velehor s mocným duchovním poselstvím, které jednotlivé kaple zosobňují.  

 

 

 

 

 

Otevření stezky s Rychlými šípy 

Slavnostní otevření poznávací stezky v Kutné Hoře se uskutečnilo 8. června 2019. 

Symbolické přestřižení „startovní pásky“ provedli starosta Kutné Hory Josef Viktora  

a iniciátorka projektu, členka náčelnictva Kmene dospělých skautů a skautek Junáka, Hana 

Kaprálková. 

Slavnostnímu otevření přihlíželi i netradiční „hosté“ – Rychlé šípy. Postavy chlapců 

legendárního klubu (v podobě figurín v životní velikosti) ze známého kresleného seriálu pro 

mládež se neobjevily v Kutné Hoře náhodou. Literární otec Rychlých šípů, spisovatel 

Jaroslav Foglar, měl ke Kutné Hoře vřelý vztah: Jeho maminka Marie Fišerová se narodila 

v Kácově a jako mladá dívka pracovala v Kutné Hoře v zájezdním hotelu (dnešní kino) Modrý 

kříž. Zde se také seznámila s obchodníkem s uhlím Jindřichem Foglarem. Manželé se stali 

rodiči dvou synů – Zdeňka a pozdějšího spisovatele Jaroslava.  

 

 

 

 

 

 



Co (ne)odnesl čas… 

Ač jsou kapličky „jen“ drobnými památkami, je nutno o ně pečovat stejně, jako o ty 

nejcennější skvosty naší historie. V minulosti se však ne vždy přistupovalo ke kapličkám 

s tímto zřetelem. Ostatně i při rozvoji Kutné Hory se některé kapličky staly překážkou 

nových staveb, a musely jim ustoupit. Mnohé z kapliček, které zůstaly, zase nahlodal zub 

času… Výmluvně o tom vypovídají historické fotografie na druhé straně tohoto bedekru. 

Po změně společenských poměrů se alespoň leccos 

z poničených památek daří opravit, či dokonce znovu 

postavit. Jak již bylo uvedeno, příkladem se staly aktivity 

Pavla Štorka nebo členů spolku Denemark.    

Při vytváření poznávací stezky dostali organizátoři-oldskauti 

zajímavý tip na jednu „zapomenutou“ památku. Díky 

kronikáři Kutné Hory Lukáši Provazovi a jeho znalostem 

historie města, se ve zpustlé zahradě u 

jednoho z chátrajících domů ve Vnitřním 

Městě podařilo objevit další kapličku! 

Nutno doufat, že až se developerská 

společnost, která je majitelem 

nemovitosti, pustí do úpravy celého 

areálu, bude tato cenná památka 

zachována a dočká se kýžené obnovy… 

„Šikmá věž“ u údolí Vrchlice 

Specifickými sakrálními stavbami – svým charakterem blízkými kapličkám – jsou boží muka. 

Jde o drobné památky ve tvaru sloupu, pilíře či hranolu. Symbolizují sloup, u něhož byl 

bičován Ježíš Kristus. 

V Kutné Hoře, v ulici V Hutích, stojí jedna z těchto staveb – zděná boží muka. Byla vztyčena 

v blízkosti bývalého Obecního, (nebo také Wagenknechtova) mlýna podél pravé strany 

potoka Vrchlice cestou k Velkému rybníku (GPS: 49.9351150 N, 15.2605217 E). Téměř čtyři 

metry vysoký čtyřboký pilíř je ve čtyřech výklencích vyplněn soškami 

sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbory a sv. Prokopa. Postavy 

světců symbolizovaly prosbu kutnohorských věřících za odvrácení 

povodní, jimiž tehdy poměrně prudký potok mohl ohrozit existenci 

kutnohorských mlýnů. 

Vinou narušeného podloží (v blízkosti stavby vyúsťují některé bývalé 

důlní štoly) a pravděpodobně i méně kvalitního základu stavby, se 

boží muka v průběhu desetiletí naklonila o několik stupňů 

k jihovýchodu. Kutná Hora má tak vedle nakloněné věže kostela sv. 

Jakuba i další originální „příbuznou“ proslulé šikmé věže v italské Pize. 



Kde stojí „devatenáctá“ kaplička? 

Na „stříbrné stezce“ můžeme díky poznávací trase nalézt v Kutné Hoře celkem 18 kapliček. 

Přesto existuje i „devatenáctá kaplička“ (dokonce toto číselné označení nese oficiálně)  

a v názvu se dokonce pyšní přívlastkem Kutnohorská.  

Kde ji najdeme? Ne, tentokrát se nejedná o nový objev na „stříbrné stezce“. Jde totiž o 

kapličku, která je součástí poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi. Cesta připomíná putování 

knížete Václava ze svého pražského sídla do přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi na 

konci prvního tisíciletí. U jednotlivých kaplí na této cestě byla postupná zastavení poutníků. 

Trasa poutní cesty měřila 23 kilometrů a stálo na ní 44 kapliček. 

Stavby pocházejí převážně ze sedmnáctého a počátku 18. století. 

V pořadí devatenáctá kaplička dostala jméno Kutnohorská,  

k poctě sv. Barbory. Byla postavena v obci Kbely, která je už dnes 

součástí hlavního města.  

Původní kaple byla pravděpodobně ve 30. – 40. letech zbořena, 

zákres stavby se ještě vyskytuje v pozemkovém katastru z roku 

1928. V roce 2018 byla znovu postavena několik desítek metrů od 

původní stavby, v severovýchodním výběžku nového parkového 

areálu ve Kbelích (50.1333500 N, 14.5482778 E). 

Suvenýr ze „stříbrné stezky“ 

Těm, kteří si z vycházky po „stříbrné stezce“ chtějí odnést stylový suvenýr, se nabízí  

ke koupi výroční turistická známka Kapličky na stříbrné stezce. 

Tato dřevěná vypalovaná kolečka patří v posledních dvou desetiletích k nejžádanějším 

turistickým suvenýrům. Známky mají na horním okraji kovové očko pro zavěšení na 

hřebíček nebo stuhu. 

Výroční turistická známka byla vydána k otevření stezky v červnu 2019. Graficky je 

zpracovaná jako „oboustranná“, tedy s odlišnými motivy na lícové i rubové 

straně kolečka. Líc zachycuje podobu 

„startovací“ kapličky na Štefánikově ulici  

a obrázek doplňují siluety kostela sv. 

Jakuba a chrámu sv. Barbory.  

Na rubové straně je vyveden 

symbol (logo) poznávací stezky. 

Suvenýr je v Kutné Hoře k dostání 

v Informačním centru na 

Palackého náměstí (Sankturinovský 

dům). Turistická známka stojí 

35 korun. 



ROZVOJ PROJEKTU KAPLIČKY NA STŘÍBRNÉ STEZCE 

Otevření poznávací stezky se stalo významným příspěvkem k rozvoji turismu v Kutné Hoře. 

Tímto však záslužný projekt dospělých skautů nekončí. 

Trvalá péče o kapličky 

Protože kapličky v Kutné Hoře jsou v majetku několika různých vlastníků, součástí práce 

oldskautů na rozvoji projektu je i průběžná komunikace s jednotlivými vlastnickými subjekty. 

Ve vzájemné součinnosti tak může být průběžně pečováno o stav a vzhled kapliček.  

V případě aktuální potřeby drobných stavebních oprav či úpravy blízkého 

okolí budou vlastníci operativně na daný stav upozorněni. 

Není bez zajímavosti, že jedna z kapliček se dočkala drobné renovace 

právě zásluhou přípravy poznávací stezky. Před otevřením stezky vlastník 

urychleně provedl opravu opadané omítky, vyměnil zašlou výzdobu ve 

výklenku a okolí kapličky zkrášlilo několik keřů. 

Oprava cenné památky 

Cílem projektu s výhledem realizace v dlouhodobějším horizontu je součinnost 

s partnerskými subjekty při nutné opravě kapličky ve starém ovocném sadu pod bývalými 

kasárnami. Jde o kapličku Panny Marie – Matky Boží (na „stříbrné stezce“ č. 11). 

Barokní stavba je v současnosti – v roce 2019 – ve značně zchátralém stavu: Je narušené 

zdivo kapličky a opadaná většina omítky, silně je poškozen štít, římsy i stříška objektu. 

Ochranné kování výklenku je zrezivělé. Stejně tak je silnou korozí  

i mechanickým poškozením narušen plechový obraz Panny Marie 

s dítětem. Okolí kapličky je zarostlé křovinami a jen několik kroků od 

kapličky vznikla černá skládka. 

Naléhavá rekonstrukce kapličky je ale v současnosti velice komplikovaná. 

Pamětihodnost totiž stojí na soukromém pozemku ve vlastnictví několika 

spolumajitelů (podrobnosti lze zjistit na www.ikatastr.cz) a není úplně 

zřejmé, jaké záměry vlastníci s parcelou do budoucna mají. 

Práce dospělých skautů pro společnost 

Činnost a aktivity dospělých skautů, kteří jsou členy organizace Junák – český skaut, se 

opírají o vlastní motivační program Oldskauting 21. Důležitou součástí programu je oblast 

práce pro společnost, kterou skauti vykonávají nad rámec běžných občanských povinností.  

Vytvoření poznávací stezky a následné aktivity tohoto projektu jsou příkladem naplňování 

daného oldskautského programu. 

Projekt byl také zařazen do celosvětového programu Mezinárodního společenství dospělých 

skautů (ISGF), zaměřeného na práci národních organizací pro společnost. Tím se „Kapličky“ 

mohou stát inspirací k obdobným aktivitám nejen pro dospělé skauty v ČR, ale i v zahraničí. 



PODĚKOVÁNI PARTNERŮM A PŘÁTELŮM ZE STŘÍBRNÉ STEZKY 

Za pomoc a podporu při realizaci projektu Kapličky na stříbrné stezce chceme upřímně 

poděkovat všem partnerům a přátelům. Bez jejich pomoci by realizace projektu byla 

mnohem komplikovanější. 

Vděk a srdečný stisk rukou si plně zaslouží: 

Město Kutná Hora 

Josef Viktora, starosta Kutné Hory 

Ondřej Seifert, vedoucí odboru památkové péče a kultury 

Informační centrum Kutná Hora 

Martina Bucifal, vedoucí Info-centra 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora  

Jan Uhlíř, arciděkan  

Jaroslav Bouška 

Lukáš Provaz, kronikář Kutné Hory 

Pavel Štorek a hudební soubor Brass Ansambl GB, 

s kapelníkem Jaroslavem Vokolkem 

LEPOR – reklamní agentura 

Dušan Lapáček 

Denemark, zapsaný spolek 

Ivo Fišera 

Ladislav Marek 

Roman Liščák (grafika, design a vizuální zpracování projektu) 

Michal Hrdlička (správa webu)  

Za aktuální zpravodajství a propagaci děkujeme rovněž médiím a kolegům-novinářům:  

Kutnohorské listy – Monika Pravdová, Obzory Kutnohorska – Vítězslav Hospes, 

Videofilm Studio Kutná Hora – Bohuslav Kučera, Kutnohorský deník – Hana Kratochvílová  

a Richard Karban a Mladá fronta Dnes – Marek Otava 

Děkujeme, že v projektu Kapličky na stříbrné stezce 

táhnete s námi za jeden provaz. 

 

 
    

         

Junák – český skaut / Kmen dospělých 

klub oldskautů Kutná Hora – Přístav Dobré naděje  a klub oldskautů Jestřábi, Praha 
______________ 

Foto na titulní straně: pxhere.com, kresby Oldskauting.cz/Slovenský skauting 
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