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Úvod: 
 
 

Každé stavební dílo – i malý objekt – musíme chápat jako součást našeho širšího 
prostředí, ve kterém žijeme a které by do něj mělo harmonicky zapadat. Proto je tvorba 
tohoto životního prostředí, která jde i cestou výstavby, nazývána architekturou. Nejsou to 
jen velkolepá díla všech směrů (kupř.: budovy osídlení, továren, kostelů, společenských 
zařízení, vodních děl  i zemědělská činnost a j.), ale i drobné architektonické prvky (kupř.: 
různě zdobené kamenné desky, pamětní i smírčí kameny, kříže, Boží muka zv. poklony, 
pomníky, polní kapličky aj.). Účelem mé práce je některé z těchto prvků zdokumentovat a 
popsat, neboť se jistě jedná o zajímavé památky, které nám zde zanechali naši předkové. Je 
zapotřebí nejen přispět k jejich ochraně ale leckde i k opravě. Zvláště v dnešní době, kdy 
dochází k jejich rozkrádání i k úmyslnému poškozování. Važme si proto tohoto hmotného 
dědictví. Je i naší povinností předat ho příštím generacím. Výstižně to napsal redaktor 
Jihlavských listů Jiří Varhaník: „…Jinak se památky rozkutálejí do příkopů a do zahrádek snobů 
a z našeho okolí zmizí krásno i onen pocit sounáležitosti s generacemi, které tu žily před námi. 
A bez něj z nás budou chudáci bez minulosti, kteří se každodenně pachtí za svým chlebem…“ 

Informační popis těchto drobných objektů vybírám z našeho kraje, z oblasti 
Českomoravské vysočiny a z její části nazv. Mikroregion Polensko. Ten byl založen v roce 
2000 a zahrnuje dvě desítky obcí z nejbližšího okolí Polné, tedy i obec Zhoř, ve které bydlím. 
Hlavním smyslem spojení těchto obcí do Mikroregionu je vzájemná spolupráce. V příloze 
proto popisuji i podrobnější údaje o kamenných křížích, které se nacházejí v katastru naší 
obce. 
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Zhoř 
 

Asi 2 km od Dobroutova jižním směrem na Moravu se nachází podél silnice spojující 
Jihlavu a Žďár nad Sázavou obec  Zhoř.  I zde je několik drobných historických památek.  
 

 
Obci vévodí farní kostel sv. Markéty postaven v polovině 18. století v barokním slohu na 

místě původní románské stavby 
 
 
 
Z jeho věže  dosud vyzvání dva památné zvony z let 1400 a 1515 a jsou jedny z nejstarších 
v České republice.  
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Mlčenlivým svědkem z doby románské je i nedávno nalezené torzo staré křtitelnice 
z počátku 14. století.  
 

        
    

Je vytesáno z masivního pískovcového kamene do tvaru polokoule o průměru 85 cm.  
Nalezeno bylo v roce 1976 při výkopu odvodňovací rýhy kolem kostela. Rovněž i spodní část  
této křtitelnice byla nalezena pod podlahou dnešní sakristie a vytesána do tvaru dvou 
spojených koulí nad sebou o výšce cca 80 cm. Je škoda, že naši předkové nepovažovali za 
vhodné zachovat neporušený tento památník dávných dob. Zřejmě při barokní přestavbě 
původního kostela v roce 1765 byla tato památka rozbita a její části uloženy podél jeho 
základů.   
 
    

Zhořský hřbitov 

 
I na místním hřbitově je několik zajímavých a cenných náhrobků.  

 
Za pozornost určitě stojí pomník se jmény padlých farníků v I. 
světové válce (obr. vlevo). 
 

Stejně tak i zasklená plastika nad hrobem  Václava 
Potočky, lidového řezbáře z Nadějova. Pozoruhodná je také 
umělecká řezbářská práce, vytvořená akademickým sochařem 
Josefem Vítkem nad hrobem otce. Uprostřed dvou dřevěných 
opracovaných desek je umístěn kříž. Na pravé desce je plasticky 
zobrazená ruka držící růží a pod ní nápis: „Pracoval jsem ku 
chvále Hospodina“. Ostatní kříže a pomníky jsou vesměs 
z umělého kamene (broušené teraso), několik i z přírodního 
hlazeného mramoru. Původní kříže bývaly u hrobů dřevěné 

s nápisy zemřelých. V minulém století se začaly používat kříže litinové s kamennými 
podstavci. Ty však již zcela vymizely. 
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Stáj 
 

Asi 400 metrů od tohoto pomníčku se nachází obec  Stáj.  Z mnoha  kamenných křížů 
v katastru této obce je nejznámější ten na křižovatce silnic Polná – Měřín a Jihlava – Žďár nad 
Sázavou. Pochází z počátku 19. století a je zajímavý tím, že byl již dvakrát zdemolován. 
Poprvé při silniční nehodě a nedávno rozbit mechanizačním prostředkem při silniční údržbě. 
Zásluhou  majitele pozemku na kterém stojí a zejména Obecního úřadu ve Stáji byl dán opět 
do původního stavu…  
      

Uprostřed návsi stojí na čtvercovém půdorysu kaple sv. Jana Nepomuckého ve 
střízlivém barokním slohu z roku 1808 (viz obr.). 

 
Fasáda je členěna podezdívkou a lezénami na nárožích. 

Na boční straně je  okno zasklené ustupujícím segmentovým 
záklenkem. V průčelí na osu je prolomen pravoúhlý vchod. 
Jednoduchá římsa nese čtyřbokou stanovou střechu, 
přecházející v polygonální lucernu, zastřešenou cibulí 
s makovicí a křížem. Vnitřní prostor je zaklenut českou plackou. 

Na věžičce je umístěn zvon, vyrobený a vysvěcený v roce 2003. Pod touto kaplí jsou 
v zapuštěném terénu staré kamenné klenuté sklepy (zvané lochy), které dodnes slouží 
k ukládání zemědělských plodin. Dobře architektonicky působí v pohledu na upravenou 
náves.  
 
 
Pro srovnání nabízím tuto náves z roku 1900: 
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Arnolec 
 

Ves  Arnolec  se prostírá při silnici II. třídy č. 348 asi 10 km jihovýchodně od Polné 
směrem na Měřín. Na návsi stojí kaple sv. Vendelína, opata.  Jde o typickou ukázku drobné 
rustikální pseudorománské architektury z roku 1874. Stavba má obdélníkový půdorys 
s půlkruhovým závěrem kněžiště. Boční fasáda je členěna podezdívkou a lezénami, okna jsou 
půlkruhovitě zaklenuta a ostění skoseno. V průčelí je osově prolomen pravoúhlý vchod. 
Hladký štít je završen čtyřbokou zvonicí zastřešenou cibulí a makovicí s dvouramenným 
křížem. 
 

V polovině cesty směrem na Stáj stojí u silnice kamenný kříž. Nad zemí má rozměry 
153x 96x32 cm. Je umístěn na masivní patce zapuštěné v zemi s mírně rozšířenými rameny, 
které mají skosené hrany. Pochází asi ze 16. století a jeho původ 
má několik verzí. V místě se traduje vznik do dob sv. Metoděje, 
kudy prý arcibiskup procházel do Čech. Některé pověsti ho 
umísťují do dob křižáckých válek, podle jiné pověsti prý zde 
připomíná násilnou smrt oloupeného řezníka na tehdy 
frekventované cestě. Blízký les je dodnes nazýván „Řezníkovo 
boroví“. S velkou pravděpodobností kříž připomíná místo 
setkání krále Ludvíka Jagellonského na českomoravské hranici při jeho cestě do Čech, kde byl 
přivítán zástupci českých stavů v roce 1522.  
 

U Arnolce směrem k Jersínu stojí v polích malá kaplička sv. Anny. Stavba má 
obdélníkový půdorys 3x4 m, barokní architektury, rustikálního charakteru. Hladká fasáda 
kaple je na rozích členěna pilastry s římsovou hlavicí. Vnitřní prostor je zaklenut valenou 
klenbou se styčnými lunetami. Podstřešní římsa nese sedlovou střechu. Kapličku dal postavit 
v roce 1734 Antonín Rombald, hrabě z Collalto, tehdejší majitel brtnického a černického 
panství. 
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Nadějov 
 

Asi 8 km jihovýchodně od Polné se nachází  v nadmořské výšce 584 m obec  Nadějov.  
I když nejstarší písemná zmínka je z roku 1427, původní osídlení tohoto kraje se však 
předpokládá o dvě století dříve, kdy osídlování této části zemské hranice zajišťovali řeholní 
bratři benediktinského kláštera, založeného v roce 1101 v Třebíči. Dokladem toho může být i 
název vsi, který připomíná třebíčského opata Naděje, v listinách připomínaného k roku 1160. 

 
 

Uprostřed obce stojí kaple sv. Floriána, patrona hasičů. Drobná 
sakrární stavba z počátku 19. století, čtvercového půdorysu s nízkou 
podezdívkou. Stěny jsou děleny pilastry s rytými rámy. Okno je 
půlkruhovitě zaklenuté a vsazené do líce zdiva. V průčelí je osově prolomen 
pravoúhlý vchod přístupný třemi stupni. Podstřešní profilovaná římsa  nese 
čtyřbokou stanovou střechu zakončenou zvonicí, makovicí a křížem. 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Druhá kaple sv. Václava v nadějovském katastru stojí při cestě do Věžnice. Kamennou 
stavbu o rozměrech 4x4 m dal postavit zdejší rolník, jak připomíná nápis na mramorové 
desce uvnitř kapličky: 

 
„Svatý Václave, ochraňuj s našimi věrozvěsty sv. Cyrilem a Metodějem naši svatou 

víru, jazyk a vlast československou. Nedej zahynouti nám ni budoucím… Zbudovali a k účelům 
římsko-katolické církve věnovali Adolf a Julie Skryjovi z Nadějova č. 10, L. P. 1929.“ 
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Kamenné kříže v katastru obce Zhoř na Jihlavsku 
(soupis, popis, dokumentace) 

 
Úvodem: 

Kamenné kříže se hojně nachází v katastru naší obce. Je to zejména první skupina 
hrubě opracovaných křížů z počátků 19.století. Z nich nejstarší je datován rokem 1801 
(„Klímů“ – č.2) a nejpozdější tohoto typu je z roku 1817 („Coufalů“ – č.7). Některé z nich již 
zde připomínají stojící torzo, jsou značně poškozeny, tak, že zde stojí pouze část stojky. Je to 
zejména dřívější kříž z roku 1806 (při silnici ke Stáji – č.4) a z roku 1817 („Coufalů“ – v trati 
zvané Vršky – č.6). Všechny tyto kříže z této doby mají společnou architekturu: vlastní těleso 
stojí na vysoké patce, která je zakotvena do země a ukončena jednoduchou zaoblenou 
římsou. Ramena všech jsou zakončena ve tvaru trojlistu (tzv. „jetelový kříž“) a jsou vesměs 
zakresleny na původní katastrální mapě Zhoře z roku 1835. Rovněž všechny měly plechové 
korpusy, po nich zůstaly dnes jen kotvící otvory v tělese kříže. Dle farní kroniky dal „místní 
farář P.Viktor Mastný v létě roku 1927 opravit místní polní kříže a sice všechny plechové 
korpusy, které maloval p.Cyril Čaloud z Třebíče, malíř a kostelník u sv.Martina.“  

Další zajímavost je ta, že jsou umístěny v okruhu kolem vesnice tak, že z jednoho na 
druhý a na další lze dohlédnout. Zřizovatelé těchto křížů byli výhradně majitelé selských 
usedlostí a pozemků, na kterých jsou umístěny. O jejich vzniku, instalaci a vysvěcení není 
žádných zápisů ani ve farní kronice. Pouze jeden z roku 1806 lokálního kaplana Leopolda 
Taudeho, který se zmiňuje o umístění kříže před kostelem nákladem dvou zhořských farníků. 
Není známa ani jejich výroba v některé kamenické dílně. V poslední době jsem se dozvěděl 
zprávu z ústního podání, že byly vyráběny v lomě kdesi mezi Novým Veselím a Žďárem. 
Odtud prý byly na vozech dováženy tak, že tažná zvířata (koně neb voli) se v půli cesty 
přepřahaly vždy z naloženého vozu do prázdného – vyloženého. Z těchto míst prý se 
dodávaly i další výrobky: zejména kamenné žlaby, koryta, vany na míchání řezaňky (stírky), 
ostění kolem dveří, sloupy k oplocení zahrad, které dodnes jsou ještě někde v používání (ku 
příkladu ve farní zahradě). Je možné, že z tohoto materiálového zdroje pochází i původní 
dlažba ve farním kostele, ostění kostelních vchodů (z roku 1765) a snad i románská kamenná 
křtitelnice, která stávala na hřbitově. Dnes je zde z ní jen nedávno nalezené torzo. Svým 
materiálem i zpracováním připomínají tyto předměty stejnou kamenickou dílnu.  

Další skupina šesti křížů je datována z konce 19. a počátkem 20.století. Kamenný 
materiál je již jemně opracován. Vlastní těleso kříže je umístěno na obdélníkové základně a 
skládá se ze tří částí: dolní část má (nebo měla) osazenou mramorovou desku s textem a 
datem, v horní části jednoduchého kříže je umístěný litinový korpus. Jako u první části jsou 
zřizovatelé této skupiny křížů vesměs majitelé selských domů, kteří dosud žádný kříž 
nepořídili. Nejstarší z nich je „Vaňků“ – č.8 z roku 1883 (u silnice II.třídy a č.p.112) kříž 
„Dohnalů“ – č.9 z roku 1891, ...... poslední „Bednářů“ – č.13 z roku 1920. Dva kříže z této 
skupiny zanikly: „Pastýřiků“ č.p.26, který stával na Dolním Nížově. Byl zrušen v 60.letech 
minulého století při rozšiřování zde vedoucí silnice II.třídy, číslo 582. Až v minulém roce ho 
pracovníci správy a údržby silnic Jihlava vyzdvihli ze země a poškozené části složili u silnice 
poblíže místa, kde kdysi stával. Na původní mramorové desce je vyryt nápis: „Ke cti a chvále 
Boží zbudováno L. P. 1886“ Druhý kříž „Číhalů“, který stával v trati „Na hraničným“ byl 
demolován na zcelených pozemcích při traktorové orbě. V minulém roce byl obnoven na 
žádost majitelky. 
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Kříž u vchodu na hřbitov 
1806 

 
Lokace: kříž stojí na chodníku po pravé straně na hřbitov při obecní komunikaci p.č.629/1  
Popis: vlastní těleso kříže stojí na malé čtvercové základně s vysokou patkou, ukončenou                                                          

jednoduchou zaoblenou římsou. Na přední straně je plasticky vyryta lebka se 
zkříženými hnáty (znak smrti), na zadní straně letopočet 1805. Ramena kříže 
ukončena ve tvaru trojlistu tzv. „jetelový kříž“. Korpus litinový, nový, umístěný 
v roce 1998. Kříž je zakreslen na katastrální mapě obce Zhoř z roku 1835. 
Pozn.: v roce 1924 stavební úřad v Brně zaměřoval nadmořskou výšku některých 
bodů v obci. U paty tohoto kříže naměřil zemský inženýr Kříž hodnotu 557,43 
m.n.m. 

Materiál: hrubě opracovaný kámen – žula 
Rozměry: výška nad zemí (měřena jen viditelná část): 460cm 

                základna: výška 135cm, průřez 25x25cm, stojka kříže: výška 325cm, průřez    
                24x24cm 

                   ramena kříže: délka 120cm, průřez 24x24cm, ukončené trojlistem, vrchní část  
                   60cm 
Zřizovatel: zápis ve farní kronice: „Roku 1806 byl restaurován kamenný kříž stojící před 

kostelem nákladem Františka Klímy a Václava Matějíčka, farníků ve Zhoři.“ 
                                              latinsky zapsal lokální kaplan Leopold Taude: Protok domest. Zhoř pag 50. 

Vlastník: Římsko-katolická farnost Zhoř 

Dokumentace: fotografie 
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Kříž „Klímů“ 

(na „Bednářovým kopci) 
1801 

 
Lokace: kříž stojí na kopci zvaném Bednářův při bývalé stezce k Coufalovému rybníku nad 

 polními sklepy za vsí na pozemku parc.č.464. 
Popis: vlastní těleso kříže stojí svisle, nepoškozené v křovinatém porostu na malé     
            obdélníkové  základně s patkou, ukončeno jednoduchou zaoblenou římsou. Na přední  

straně je čitelně vyrytý letopočet 1801 (nejstarší z těchto kamenných křížů). Ramena 
kříže jsou ukončena ve tvaru trojlistu, dříve zde zavěšený plechový korpus dnes chybí. 
Kříž je zakreslen v katastrální mapě obce Zhoř z roku 1835. 

Rozměry: celková výška nad zemí: 310cm, základna: výška 80cm, průřez 25x20cm 
                  stojka: výška 230cm, průřez 21x20cm, ramena kříže vodorovná, délka celkem  
                  120cm, průřez 22x22cm, výška nad rameny 60cm 
Zřizovatel: rod Klímů z hospodářské usedlosti č.p.18, který v té době vlastnil i  parc.č. 464. 
Vlastník: Jan Klíma, bytem v Kozlově (dům č.p.18 neobsazen) 
Dokumentace: foto 
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Kříž „Suků“ 
(při bývalé cestě do Arnolce) 

asi 1806 
 
Lokace: kříž stojí při bývalé polní cestě do Arnolce, parc.č.593 na pozemku mezi dvěma  
               vzrostlými javory.  
Popis: vlastní těleso kříže je nakloněné a umístěno na malé čtvercové základně s vysokou 

patkou, ukončenou jednoduchou zaoblenou římsou. Na přední straně je plasticky 
vyryta lebka, pod ní zkřížené hnáty, bez letopočtu. Jelikož tento znak smrti je 
znázorněn ještě na kříži číslo 1 u vchodu na hřbitov je možno předpokládat vznik i 
tohoto kříže kolem uvedeného roku. Ramena kříže jsou ukončena ve tvaru trojlistu, 
dříve plechový korpus dnes chybí. Na horní části ramene jsou čitelná písmena: INRI 
(Iesus Nazaretus Rex Iudorum). Kříž je zakreslen v katastrální mapě z roku 1835. 

  Materiál: hrubě opracovaný kámen – žula 
  Rozměry: celková výška nad zemí 380cm, základna: výška 95cm, průřez 23x23cm, 
                    stojka: výška 285cm, průřez 19x22cm, ramena kříže: délka celkem 120cm,  
                    průřez 20x20cm, výška nad rameny 60cm 
  Zřizovatel: rod Tůmů, který v době pořízení kříže vlastnil dům č.p.1 a přilehlé pozemky  
                      (celoláník František Tůma vlastnil v té době 41ha polí), roku 1865 koupil tento  
                      statek rod Suků z Dolních Borů. Potomci posledního majitele tohoto majetku  
                      Liberta Suka pak odprodali počátkem roku 2001 část pozemku v trati zvané  
                      „Za Tůmovy“ (i parcelu č.558/2) akciové společnosti Pegas Znojmo, na   
                      výstavbu areálu pro chov dostihových koní.  
  Vlastník: Pegas Znojmo a.s. 
  Dokumentace: fotografie 
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Kříž (torzo) při silnici ke Stáji 

1806 
 
Lokace: torzo tohoto kříže stojí při státní silnici II.třídy číslo 353 (parc.č.582/1) na pozemku  
               parc.č.130 za obcí. 
Popis: poškozené těleso části kříže je umístěno na malé obdélníkové základně, ukončené  

jednoduchou zaoblenou římsou. V současné době zde stojí pouze část stojky. Na ní je 
vyryt letopočet 1806. Horní část ulomené stojky je opřena o stojící těleso.  K demolici 
kříže údajně došlo při silniční nehodě nákladního automobilu, který sjel do příkopu a 
narazil do tohoto stojícího kříže. Jeho ramena jsou t.č. složena na dvoře Petra 
Koumara, č.p.52, ukončena ve tvaru trojlistu. Plechový korpus zde chyběl již dříve. 
Kříž je zakreslen na katastrální mapě obce z roku 1835. 

Materiál: hrubě opracovaný kámen – žula 
Rozměry: celková výška části kříže nad zemí: 155cm, základna: výška 105cm, průřez  
                  23x20cm, stojka – část: výška 50cm, průřez 19x19cm (vrchní část stojky: výška  
                  120cm), ramena kříže: nejsou 
Zřizovatel: v roce 1806 vlastník domu č.p.32 Antonín Chytal s manželkou Marií, kteří  
                    vlastnili i tento pozemek, parc.č.130. Po nich zde sídlil rod Hájků. 
Vlastník: majitelé usedlostí č.p.32 neb Údržba silnic Jihlava. 
Dokumentace: fotografie 
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Kříž „Vomelů“ č.p.25 
1807 

 
Lokace: kříž stojí při bývalé okresní silnici (dnes cesta) parc.č.582/2 a polní cesty prc.č.620  
               na pozemku parc.č.237/1 mezi dvěma vzrostlými stromy. 
Popis: vlastní těleso kříže stojí na malé obdélníkové základně s patkou, ukončenou    
            jednoduchou zaoblenou římsou. Na přední straně je vyryt letopočet 1807 a na horním 

rameni písmena INRI. Korpus není, jsou zde po něm však vyvrtány otvory. Pod 
rameny je obepnut železným páskem. Těleso kříže mírně nakloněno doleva. Ramena 
ukončena ve tvaru trojlistu (nutná oprava). 

Materiál: hrubě opracovaný kámen – žula 
Rozměry: celková výška nad zemí 320cm  
                  základna (pod římsou): výška 70cm, průřez 23x21cm 
                  stojka: výška 250cm, průřez 20x19cm 
                  ramena: délka 120cm, průřez 20x20cm, část nad rameny 60cm 
Zřizovatel: v době pořízení vlastníci domu č.p.25 
Vlastník: rodina Vomelova, č.25 
Poznámka: kříž je vyznačen na staré katastrální mapě obce Zhoř z roku 1835 a je zaevidován  
                    v seznamu jako státní kulturní památka, pořadové číslo 5426 (jako jediný  
                    v katastru). 
Dokumentace: fotografie, výřez katastrální mapy z roku 1835. 
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Kříž (torzo) „Coufalů“ 
1817 

 
Lokace: dříve stál mezi dvěma stromy (kaštany) při bývalé polní cestě směrem k Rybnému  
                na pozemku parc.č.407 v trati nazvané „Vršky“. Nyní stojí uprostřed pole na  
                vyvýšeném náspu obrostlý bezovými křovinami. 
Popis: v současné době zde je pouze jeho torzo bez ramen, která prý byla již dříve zcizena. 

Na malé čtvercové základně ukončené jednoduchou zaoblenou římsou stojí vlastní 
těleso kříže. Chybějící ramena byla ukončena ve tvaru trojlistu. Vyrytý rok na 
základně, která je zčásti zahrnuta zeminou je 1817 (rovněž tak i na druhém kříži č.7, 
pořízeném rodinou Coufalovou z č.p.16). Je zakreslen na katastrální mapě obce z roku 
1835. 

Materiál: hrubě opracovaný kámen – žula 
Rozměry: celková výška nad zemí 235cm, základna nad zemí: výška 25cm, průřez 25x21cm 
                  stojka nad základnou: výška 210cm, průřez 22x19cm, ramena kříže chybí. 
Zřizovatel: v roce 1817 vlastník domu č.p.16 Antonín Coufal s manželkou Juliánou (dcerou 
                    Cyrila Hedvábného ze Zhoře). Jmenovaní vlastnili i pozemek na kterém torzo  
                    nyní stojí. 
Vlastník: Vlastimil Coufal, č.p.16 
Dokumentace: fotografický snímek – dříve, nyní pouze křovinný porost 
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Kříž „Coufalů“ 

1817 
 
Lokace: dnes stojí neporušený uprostřed polního lánu v trati tzv. „U Hranic ve Valikovce“,  
               parc.č.477, u bývalé polní cesty parc.č.599 (dnes zrušené) – směrem do Nadějova,  
               před tzv. „Coufalovým březím“. 
Popis: na malé obdélníkové základně ukončené jednoduchou zaoblenou římsou stojí vlastní 

těleso kříže, jehož ramena jsou ukončena ve tvaru trojlistu. Na přední straně je 
v rámečku vyryt letopočet 1817. Po pravé straně je zasazen mladý strom – lípa. 
Korpus na kříži chybí – pouze jsou po něm zde osazeny tři šrouby. Kříž je zakreslen na 
katastrální mapě obce z roku 1835. Dříve nakloněný, nyní po opravě stojí vzpříma. 

Materiál: hrubě opracovaný kámen – žula 
Rozměry: celková výška nad zemí: 390cm, základna: výška 100cm, průřez: 25x22cm 
                  stojka nad základnou: výška 290cm, průřez 21x20cm 
                  ramena kříže: šířka 120cm, vrchní část nad rameny 60cm, průřez 22x22cm. 
Zřizovatel: v roce 1817 vlastník domu č.p.16 – Antonín Coufal s manželkou Juliánou. 
                    Jmenovaní vlastnili i pozemek parc.č.477, na kterém nynější kříž stojí. 
Vlastník: Vlastimil Coufal, č.p.16 
Dokumentace: fotografie, výřez z katastrální mapy z roku  1835.  
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Kříž „Vaňků“ 
1883 

 
Lokace: zachovalý stojí při dnešní státní silnici II.třídy číslo 353 (parc.č.582/1) na pozemku  
               parc.č.15/6 u obecní cesty (parc.č.629/8), která vyúsťuje u č.p.112 na jmenovanou 
               silnici. 
Popis: vlastní těleso kříže je umístěno na obdélníkové základně a skládá se ze tří částí.  
            V dolní části je umístěna mramorová deska, na které je vyryt následující nápis:  

„Pochválen buď Ježíš Kristus. Ke cti a chvále Boží věnovali tento kříž 
František a Antonie Vaňkovi  L.P. 1883.“ 

            V horní části jednoduchého kříže je umístěn litinový korpus. Kříž je oplocen dřevěnou 
tyčkovou ohradou s kamennými sloupky. 

Materiál: jemně opracovaný kámen 
Rozměry: celková výška od terénu 210cm, základová deska: 90x52cm, výška 10cm 
                  dolní část: výška 35cm, průřez 58x33cm 
                  střední část: výška 65cm, průřez 50x28cm 
                  horní část: výška 100cm, průřez ramen 13x12cm, délka ramen 52cm. 
Zřizovatel: rod Vaňků (manželé František a Antonie), který v době pořízení kříže vlastnil  
                    dům č.p.31 s přilehlými pozemky parc.č.15/6 a 14. 
Vlastník: Jiří Růžička, bytem v Polné 
Dokumentace: fotografie, snímek katastrální  mapy z roku 1835.  
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Kříž „Dohnalů“ 

1891 
 
Lokace: kříž stál původně při staré silnici parc.č.582/3 a polní cesty p.č.621/1 na pozemku 

parc.č.172/2. Při rekonstrukci zdejší silniční sítě (stavba silnice parc.č.582/1) byl 
kříž majiteli přestavěn na okraj parcely č.31/1 podél cesty parc.č.622/1 (naproti 
objektům Zemědělské společnosti Zhoř, a.s. Zde stojí dodnes. 

Popis: vlastní kříž umístěn na obdélníkové kamenné základně, která se skládá ze tří částí.  
            V dolní části je vyryt následující nápis: 

„Postaveno L.P. 1891 na památku Marie Dohnalové 
ke cti a chvále Boží od vděčné Otýlie. 

Pochválen buď Ježíš Kristus.“ 
            V horní části je umístěn litinový korpus. 
Materiál: jemně opracovaný kámen 
Rozměry: celková výška od stávajícího terénu: 265cm, základová kamenná deska: výška  
                  18cm, průřez 83x46cm 
                  dolní část: výška 43cm, průřez 68x35cm, střední část: výška 73cm, průřez  
                  54x29cm 
                  horní část (kříž): výška 125cm, průřez 15x15 cm 
                  ramena: délka 65cm, průřez 15x15cm – konce listové. 
Zřizovatel: rod Dohnalů, František s manželkou Marií, na okraji vlastní louky parc.č.172/2 v 
                    roce 1891. 
Vlastník: Miroslav Dohnal, č.p.31 
Dokumentace: fotografie, snímek katastrální mapy. 
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Kříž „Frühbauerů“ (Brychtů) 

1891 
 
Lokace: zachovalý kříž stojí dnes při polní cestě parc.č.617, dříve i při okresní silnici parc.č. 
               582/2 (dnes zrušené), na pozemku parc.č.278. 
Popis: vlastní kříž je umístěn na obdélníkové základně a skládá se ze tří částí. V dolní části  
            byla umístěna mramorová deska (dnes chybí), na které byla vyryta zpráva, že kříž byl  
            postaven v roce 1891 na náklady rodiny Vackovy z č.p.22. V horní části kříže je  
            umístěn litinový korpus Krista. 
Materiál: jemně opracovaný kámen 
Rozměry: celková výška od terénu 240cm, základová deska: výška 15cm, průřez 100x50cm 
                  dolní část: výška 45cm, průřez 70x40cm (bez desky) 
                  střední část: výška 70cm, průřez 50x30cm 
                  horní část: výška 110cm, průřez 14x14cm 
                  ramena kříže: délka 60cm, průřez 15x15cm, výška nad rameny 27cm 
Zřizovatel: manželé Vackovi: František (půlláník) a jeho druhá manželka Františka (první  
                    Josefa zemřela 1890), kteří v době pořízení vlastnili dům č.22 s přilehlými  
                    pozemky parc.č.617, 278 a jiné. Název se zachovává podle pozdějších majitelů  
                    domu, i název „Brychtů“ podle majitele tohoto domu z roku 1616. 
Vlastník: rodina Frühbauerova, č.p.103 a 104 
Dokumentace: fotografie, snímek katastrální mapy z roku 1835.  
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Kříž „Suků“ – ve farní zahradě 

1915 
 
Lokace: kříž původně stál na okraji pozemku parc.č.541/3 mezi dvěma lípami u cesty  
               parc.č.626/1. Při výstavbě nové školní budovy č.p.102 a přilehlého hřiště byla tato  
               parcela v roce 1984 zabrána do staveniště a kříž přestavěn naproti za oplocení farní  
               zahrady parc.č.88. Tam stojí dodnes. 
Popis: vlastní těleso kříže je umístěno na obdélníkové základně a skládá se ze tří částí.  
            V dolní části je vyryt tento nápis: 

„Tak Bůh miloval svět, že svého jednorozeného Syna dal, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Od moru, hladu a války, vysvoboď nás Pane. L.P. 1915.“ 
             Nad nadpisem je elipsovitý dolík, patrně po obrázku. V horní části je umístěn litinový   
             korpus, nad ním štítek s nápisem INRI. 
Materiál: broušený kámen – jemnozrnná žula 
Rozměry: celková výška od terénu: 260cm, základová deska: výška 15cm, průřez 83x55cm 
                  dolní část s textem: výška 50cm, průřez 60x33cm 
                  střední část: výška 55cm, průřez 50x30cm 
                  horní část (kříž): výška 100cm, průřez 12x10cm, ramena kříže: délka 52cm 
Zřizovatel: kříž postaven v roce 1915 na náklady Josefa Suka z č.p.1 a manželky Marie na  
                    okraji pole – pozemku parc.č.626/1. Kolem byly osazeny dvě lípy. 
Vlastník: zhořská farnost. 
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Kříž „Suků“ – vulgo „Tomášů“ 

1919 
 
Lokace: zachovalý kříž stojí dnes při silnici II.třídy č.353 (parc.č.582/1) na pozemku parc.č. 
               117/1 směrem ke Stáji 
Popis: vlastní těleso kříže je umístěno na obdélníkové základně a skládá se ze tří částí.  
            V dolní části je vyryt tento nápis: 

„Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen být Syn Člověka, 
aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

Na zbožnou vzpomínku na Metoděje věnovala rodina Sukova ze Zhoře.“ 
              Dle farní kroniky pochází z roku 1919. V horní části je umístěn litinový korpus  
              Krista, nad ním štítek s nápisem INRI. 
Materiál: jemně opracovaný kámen 
Rozměry: celková výška od terénu: 245cm, základová deska: výška 10cm, průřez 75x45cm 
                  dolní část: výška 50cm, průřez 60x32cm 
                  střední část: výška 67cm, průřez 49x27cm 
                  horní část: výška 125cm, průřez 29x27cm (ramena kříže) 
Zřizovatel: rodina Sukova (František s manželkou Marií) č.p.3, jak o tom svědčí následující  
                    zápis ve farní kronice z roku 1919: 

„V pondělí svatodušní byla krásná církevní slavnost – svěcení nového kříže, který věnovala 
rodina Sukova ze Zhoře č.3 (Tomášova) na svém poli u Ochoze na památku + syna Metoděje 

v Jihlavě v ústavě choromyslných.“ 
Vlastník: Stanislav Suk, č.p.3 
Dokumentace: fotografie 
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Kříž „Bednářů“ 

1920 
 
Lokace: kříž stojí v trati na tzv. „Bednářovým kopci“ při polní cestě do Heřmance parc.č.604  
               na pozemku parc.č.410/1. 
Popis: vlastní kříž je umístěn mezi dvěma stromy na kamenném základě a skládá se ze tří  
            částí. Dolní část je již bez desky a letopočtu, ze zprávy farní kroniky se dovídáme, že  
            byl zde postaven v roce 1920. Korpus Krista je litinový, umístěný v horní části. 
            Naproti kříži je umístěn pomníček ze hřbitovního hrobu s nápisy: 

„Rodina Vaverova, Ludmila *16.9. 1896  +10.11. 1941, Bedřich *26.2.1896  +25.6.1978.“ 
Rozměry: celková výška od terénu 225cm, základová deska: výška 20cm, průřez 70x42cm 
                  dolní část: výška 27cm, průřez 50x30cm  
                  střední část: výška 70cm, průřez 40x27cm, horní část: výška 110cm, průřez  
                   20x13cm 
Zřizovatel: manželé Vaverovi z č.p.21 (později v č.32) – vulgo po chalupě Bednářovi: otec i  
                    děda Leopold a Antonín Bedřicha Vaveru byli bednáři. 
                    Výpis z farní kroniky z roku 1920: 
„V pondělí svatodušní 24.června odpoledne byla náboženská slavnost – svěcení nového kříže 
„Na Valikovci“, který nechala postavit rodina Vaverova ze Zhoře č.21 na poděkování, že se 

jejich pět synů (jeden Karel – ruský legionář) vrátilo sťastně z války. Slavnost byla velice 
krásná a nábožensky užitečná. Byla hojně navštívená farníky.“   

Zapsal P. Cyriak Novotný, farář. 
Vlastník: Emilie Matějíčková, č.p.32 
Dokumentace: fotografie, snímek katastrální mapy 
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Kříž „Vaverů“ (u č.p.53) 

1998 
 
Lokace: litinový hřbitovní kříž stojí u obecní cesty parc.č.629/8 a zahrady parc.č.15/5 
Popis: kříž stojí na kamenném podstavci v terénním záseku svahu mezi zahradou a obecní  
            cestou. Na oválné litinové desce je nápis: 

„Pochválen buď Ježíš Kristus.“ 
            Nad deskou je umístěn korpus Krista se štítkem a nápisem INRI. 
Rozměry: výška 150cm, kamenný podstavec: výška 15cm, průřez 35x25cm 
                  stojka: výška 35cm (litina), kříž: výška 120cm (litina) 
                  ramena kříže: šířka 55cm (ukončená rozvětveným listem) 
Zřizovatel: manželé Vaverovi, č.p.53 
Vlastník: Alžběta Vaverová, č.p.53 
Dokumentace: fotografie.  
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Závěr: 
 

Tím končím několik statí, ve kterých jsem se snažil zdokumentovat a popsat drobné 
architektonické památky, které zanechala historie v tomto našem regionu. Velký význam má 
pro kraj Vysočina i cestovní ruch. Proto si přejme, aby oblast pozoruhodných památek a 
přírodních krás návštěvníci a turisté stále více oceňovali a aby se sem rádi a často vraceli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


