
Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 

 
Ročník VIII. (92.) Mariánské Lázně 

 18. června 1980 

Záhadné kamenokříže 
Na různých místech v přírodě, při starých polních cestách nebo hluboko v lesích, v houštině či 

na okrajích polí nacházíme podivné staré pamětníky. Jsou to hrubě otesané kameny ve tvaru 

kříže, o nichž umlkly vášnivé spory o jejich původu na stránkách odborného tisku. 

Neboť lidstvo odedávna trápila otázka – proč a kdy vznikaly? Jaké tajemství dávných dob se 

k nim váže? A zvláště moderního člověka lákají tyto historické rébusy – vždyť má své vědecké 

metody, výkonnou výpočetní techniku a svůj rozum, v nějž tolik věří… 

Záhadné sochy Velikonočního ostrova jsou cítit pachem moří a dálek. Záhadné kamenokříže 

dáváme do základů budov do podkladů cest a silnic, aniž bychom se divili. 

A divili bychom se, kdybychom například četli, že na Velikonočním ostrově by lidé záhadnými 

sochami dláždili nábřeží. Nechováme se někdy jako divoši před tisíciletími? 

Co jsou to kamenokříže? 

Termín „kamenokříž“ nerovná se v našem chápání „kamenný kříž“, jichž může být nespočet 

různých tvarů, forem. Kamenokříže tedy nejsou moderní umělecké sochařské výtvory tvaru 

kříže, ani boží muka (martery), z 18. – 19. století ani jiné novodobé památky tvaru křížů. 

Kamenokříže jsou nízké, hrubě tesané nepravidelné kameny ve tvaru kříže (někdy jim chybí 

rameno či jiná část) vysokého stáří. Nezapomeňme, že ani letopočet na nich nic o stáří 

neříká, poněvadž byl vtesán do existujícícho kamenokříže při jiné příležitosti, např. při 

měření hranic.  

Tito nemotorní cvalíci nás překvapují 1. značnou podobností, 2. rozsáhlým místem výskytu 

od Španělska až po Kavkaz, od Itálie až po Skandinávii. Z toho usuzujeme, že vznikly v určitém 

uzavřeném období. 

Terminus technicus „kamenokříže“ (Steinkreuze) jsme vybrali v souladu s češtinářskými 

kriterii (kamenolom, kamenotisk, kamenouhelná pánev apod.) a chceme je takto oddělit od 

kamenných křížů ostatního druhu („steinerne Krauze“). Ke kamenokřížům počítáme: 

15. 



1. typické kamenokříže (Steinkreuz) 

2. tzv křížové kameny (Kreuzsteine), což jsou ploché kameny s výrazně vyrytým křížem, 

obvykle přes celou plochu kamene. 

Tím se lišíme od vymezení „kamenokřížů“ F. Blöchlem z roku 1935 – dělil je do tří skupin: 

a) výsostná znamení (hraniční kameny, celní kola) 

b) smírčí kříže (Sühnkreuze), tj. „pravé“ kamenokříže a křížové kameny 

c) křížové pomníky různého druhu (boží muka, kříže u cest, znamení smrti různého 

druhu) 

Blöchlovo dělení nám nevyhovuje z toho důvodu, že směšuje členění podle tvaru s členěním 

podle domnělého účelu vzniku či funkce. 

Jak říkali lidé kamenokřížům a proč? 
Kolem roku 1910 byla sebrána používaná jména pro kamenokříže v Čechách. Říkalo se jim: 

Cholerový, Hunský, Morový, Pohanský, Tatarský, Keltský, Židovský, Cigánský, Francouzský, Švédský, 

Husitský, Bonifácský, Poutní, Misijní, Jezuitský, ale i Řeznický, Cyrilometodějský, Obětní, Hraniční, 

Krkavčí, Protestantský, Pandorský, Kozácký, Čertův, Šavlový, Čarodějný. K tomu musíme připočítat 

kamenokříže s osobními jmény podle různých pověstí. V Rakousku se jim tehdy říkalo: 

Toten-, Pest-, Granz-, Franzosenkreuz, v Sasku Wetter-, Fleischer-, Schneider-, Tetzel-, Schweden-, 

Panduren-, Teufel-, Kosaken-, Franzosen-, Semmel-, Hungerkreuz. V Dolních Sasích to byly Pest-, 

Gerichts-, Schneider-, Grenz-, Schuster-, Brüder-, Franzosen-, Schweden-, Bonifacius-, 

Glockengiesser-, Berhardkreuz. 

Nápadné je, že pověsti o nich nejčastěji vypráví v souvislosti s válečnými událostmi, kdežto epidemie, 

které často v několika dnech vymýtily celé vesnice, nemají v pověstech o kamenokřížích žádnou 

odezvu. Obvykle se kamenokřížům říká „Švédské, řidčeji „Husitské“. Název „Švédské kříže“ je tak 

rozšířen (zvláště na Chebsku), že se stal téměř odborným termínem pro kamenokříže. Ale proč 

„Švédské“? 

Je známo, že lidové tradice a paměť obvykle nesahala dále než k třicetileté válce a proto i pověsti, 

které o křížích vznikaly, se týkaly obvykle švédských vojáků. Pod kříži, jak pověsti vyprávějí, jsou 

pochováni švédští oficíři nebo vojáci (u Teplé dokonce prý generál Wrangel). Tak se např. vypráví, že 

pod křížem leží poklad, který hlídá mrtvý švédský hejtman a kdo sem přijde mezi půlnocí a třetí 

hodinou ranní, uslyší tikat hejtmanovy hodinky. Na Českolipsku se o jednom takovém kříži vypráví, že 

tu leží starosta obce, kterému Švédové uřezali kotníky, do ran nasypali sůl, přivázali ke koňskému 

chvostu a hnali zvíře tak dlouho, dokud nevypustil duši. 

Názvy křížů souvisejí většinou s pověstmi, které se o nich vyprávějí. Zajímavý je název „Keltský“ 

zřejmě nového data, vycházející z toho, že se vyskytují v pásmu rozšíření Keltů. Název „Misijní“ 

souvisel s vírou, že byly zakládány Cyrilem a Metodějem při zavádění křesťanství. K některým názvům 

se ještě vrátíme. 



Pověsti se brzy ukázaly jako špatné vodítko při bádání o době jejich vzniku a účelu proč vznikaly. 

Proto se historická věda při bádání o kamenokřížích brzy musela od těchto pověstí odklonit a razit si 

nové cesty bádání. Z nich se ukázaly dvě cesty jako jediné seriozní: 1. pátrání po starých zprávách – 

listinách, kronikách, v nichž se o kamenokřížích píše, 2. soupis a přesný popis kamenokřížů, která 

ještě existují. 

Pověsti o kamenokřížích 
Jestliže jsme napsali, že pověsti v otázce příčiny a doby vzniku kamenokřížů nejsou žádným vodítkem, 

nechceme tím říci, že by byly úplně bezcenné. Když nic jiného, tak alespoň – dokud pověst byla živá – 

chránily kamenokříže od zničení různou kletbou či hrůznou historkou. A takových historek bylo 

bezpočet. Někdy dokonce v nich probleskuje zrnko pravdy o jejich původu. Ale to je pouhá 

pravděpodobnost, ne jistota. 

S údivem vidíme na pověstech, jak přesně lidé pozorovali – věci, sotva postřehnutelné, mohou být 

pro pověst rozhodující. Např. skupina kamenokřížů na Přimdě má prostřední kříž nepatrně větší než 

oba postranní. V pověsti je tento označen jako matka a postranní děti, které z nouze musela usmrtit. 

U Domažlic stojí kamenokříž, kterému chybí levé rameno. Zatím co příčinou vzniku kříže je jiná 

pověst, o chybějícím rameni se říkalo, že to udělal jakýsi voják, který byl za to popraven. (KK č. 411, 

Trasenou). Na Chomutovsku je nakloněný kamenokříž, o němž pověst vypráví jako o „švédském 

kříži“, že zde byli pohřbeni v hromadném hrobě švédští vojáci za třicetileté války. Podle druhé pověsti 

se tu dvě dívky pobily srpy. Ale o tom, proč je rameno nakloněno vypráví se toto: O tříkrálové noci je 

možno vidět větrné čarodějnice; sedláci se na ten den připravili a vypravili za nimi. Začala divoká 

honba, čarodějnice létaly ve vzduchu a bylo slyšet hřmot. Jedna z nich utíkala jako po sedlá a narazila 

na kříž. Ten se naklonil, čarodějnice vychrlila síru a oheň na pronásledovatele a zmizela navždy 

v pekle, protože – jak víme – čarodějnice se nikdy nesmí dotknout kříže. 

O kamenném kole u Kadaně se vyprávělo, že se odmítnutý kovář při svatbě své dívky vystřelil na 

svatbu dívky z moždíře. Koně se splašili a ušlapali novomanžele. Častěji je toto spojováno s vyšším 

řízení – např. přišlo povětří, splašili se voli a převrátili vůz, při čemž byla nevěsta rozmáčknuta (KK č. 

118 Scheibenreuth). 

Ze Saska máme pověst o kamenokřížích, podle níž žárlivý milenec si počkal na svatebčany a přepadl 

je, sraziv jim hlavy. Když jednou prý přesadily kamenokříže, nastal takový hřmot, že musely být dány 

zpět na původní místo. Až potom nastal klid. 

Velmi častý je v pověstech motiv souboje. Ať již jsou to dva bratři, kteří se střetli v boji o dědictví, dva 

ovčáci, dva řezničtí pacholci, dva oficíři, dva starostové, ale i dva kněží katolický a protestantský, kteří 

takto chtěli dobojovat boj o svou víru (KK č. 357). V souboji pak jsou mimořádně časté pověsti o 

srpech. Ty jsou také často jako znamení vtesány do kamenokřížů. Vůbec, znamení na kamenokřížích 

mají velký vliv na vytvoření i průběh pověsti. Obvykle se v nich spatřuje vražedná zbraň nebo povolání 

zabitého. Tak je sekyra spojována s tesařem, nůžky s krejčím. 

Nelze však tvrdit, že pověst vždy souvisí s vnější formou kříže. Například kamenokříž u Děčína (KK č. 

441) nemá žádné znamení a vznikl kolem něho celý věnec pověstí. Pozoruhodné je, že žádná 

nenavazuje na druhou: 1. vodník chtěl utopit sedláka a honil ho, ten nechal za záchranu postavit kříž, 

2. v domě přespali dva Židé a došlo mezi nimi k hádce, druhý den odešli a zde pak jednoho našli 

mrtvého, postavili na místě kamenokříž, 3. byl tu zahnán kacíř a na paměť toho postaven kříž, 4. 



hrnčíři se tu poprali a jeden byl zabit, 5. neznámý vandrák se v horkém létě napil z blízkého pramene, 

lehl do stínu a večer ho tu našli lidé mrtvého; z úst mu vyběhla myška; postavili tu kříž, 6. kříž tu 

postavil farář ze zbožného úmyslu. Co z pověstí vidíme? Farář, vodník, Židé, hrnčíři, vandrák i kacíř 

přecházejí kolem nás v jedné řadě – o důkaz více, jak lid věnoval pozornost kamenokřížům a snažil se 

o výklad jejich vzniku. Ale zároveň je to důkazem, jak málo spolehlivé jsou tyto prameny pro skutečné 

bádání o příčinách vzniku. 

Kolik je u nás kamenokřížů 
V roce 1940 inventoval Walter von Dreyhausen v knize „Die alten Steinkreuze in Bohmen und im 

Sudetengau“ (vydáno Franz Kraus Leipzig) celkem 499 kamenokřížů v Čechách. V sasku bylo 

inventováno 271 kamenokřížů. My jsme k těm českým přidali 500. kamenokříž, nalezený Vítězslavem 

Eiblem v Hostičkově, o kterém Dreyhausen nevěděl. 

Je to pouhý zlomek původního počtu kamenokřížů u nás. Velice cenné svědectví o kamenokřížích u 

nás máme z dopisu, který napsal páter Usmarus Ignáci z Loyoly dne 21. 5. 1556, když dorazil do 

Prahy: „… na cestách lesy, které se kdysi nazývaly Hercynský les, m spatřoval jsem četné kamenokříže 

s vytesanými meči, sekerami, dýkami …“. Tato zpráva stará 424 let, dokazuje nejen velkou četnost 

kamenokřížů u nás již v té době, ale i to, že vyhlížely stále stejně a že již tehdy na nich byla vytesána 

různá znamení. 

Proč? a Kdy? – Různé výklady o kamenokřížích 
Otázku proč a kdy vznikl ten který kamenokříž kladli si místní odedávna a sami na ni hledali odpověď. 

Tak vznikaly pověsti. Ač je dnes dokázáno, že některá z pověstí je v jisté souvislosti se skutečnou 

příčinou vzniku kamenokříže, většinou měly tyto pověsti – vzhledem k zodpovězení dvou otázek Kdy? 

a Proč? – malou hodnotu. Podle svého obsahu je totiž pověst tak proměnlivá, že nemůže podpořit 

žádný z vědeckých výkladů. Věda se proto vydala vlastní cestou. 

Je pochopitelné, že zprvu, při záhadném a dnes ještě ne zcela objasněném původu kamenokřížů se 

názory rozcházely. Bývalo pýchou každého badatele kamenokřížů vyslovit svůj vlastní názor podle 

libosti (a jak také my hodláme učinit). R. 1940 shrnul Walter von Dreyhausen pět hlavních výkladů 

kamenokřížů . Jsou to 

1. smírčí učení 

2. učení o hraničních znameních 

3. misijní učení 

4. starogermánské učení 

5. učení o znameních smrti 

Smírčí učení 
Kdy si platila krevní msta při zabití člena rodu. Skutek vraha musel rod pomstít smrtí vraha. V pozdější 

době v důsledku rozpadu rodového řízení byl tento zvyk nahrazen smírem (trestem), který měl různé 

formy. Podle Tacita např. u Germánů se nahrazoval penězi nejbližšímu příbuznému. Takový právní 

obyčej začal převládat stále více a zvláště s příchodem křesťanství, kdy církev dávala celou paletu 

možností k záchraně pachatele – věnování mše, poutní cesty, peníze, almužny, svíčky a jiné dobré 

činy. Vznik požadavku postavení kamenokříže lze hledat ve smyslu znamení kříže jako křesťanského 

symbolu. Vyšel tedy asi z podnětu církve. 



Nechá se však už těžko zjistit, kdy asi tento obyčej nastal. První u nás známá listina z roku 1355 o 

postavení kamenokříže říká, že za zavraždění probošta Mikuláše z Bernau se vrahovi přikazuje zřízení 

jednoho ještě dnes stojícího kamenokříže. Je však jisté, že nebudeme spojovat začátek 14. století 

s počátky kamenokřížů, protože chybějící starší listiny nemohou vyloučit v žádném případě existenci 

tohoto zvyku už v 13., 12. století, možná ještě dříve. Naopak toto činí velmi pravděpodobné. 

Většina listin pochází z pozdější doby. Nejčastěji bylo požadováno „za trest“ (jako smír) zřízení kříže 

kamenného, ale je tu i listina, vyslovující požadavek založení dubového kříže kdesi u Teplic. Potvrzuje, 

že žádné pravidlo neplatí bez výjimky. 

Smírčí učení tedy vychází z listin, kde se výslovně píše o kamenokřížích – a to jsou smírčí listiny. 

Ovšemže počet listin není v žádném poměru k zachovalým kamenokřížům. Vždyť v Čechách je známo 

26 listin, v Sasku 46 a celkem přes 200 listin. 500 je našich kamenokřížů a jen v několika případech 

bylo možno spojit určitý kamenokříž s určitou listinou. Profesoru Wilhelmovi se to podařilo u nás pro 

kamenokříž v Kokašicích a Křínově. A i tady chybí v listině přesné určení stanoviště kamenokříže. Je 

jen řečeno, že kamenokříže mají být postaveny na místě vraždy. V Křínově je to smlouva z 15. 2. 

1548. Filip ze Stanu toho času v Německém Beranově zabil Ondřeje Mastla z Křínova. Vrah ve 

smlouvě slibuje vdově Margaretě Mastlové a příbuzným zabitého, že nechá sloužit mše, dá vosku 

kostelu a na hrobě bude prosit Boha o odpuštění, jak je zvykem. Dále nechá postavit na místě vraždy 

kamenokříž do roku a do dne, 5 stop vysoký, 3 stopy široký, zaplatí vdově 20 kop míšenských. Listina 

je v české řeči. Kamenokříž pod Křínovem byl 1940 změřen – 104 cm vysoký a 81 cm široký, dnes 

nebyl nalezen. 

Křínovský kamenokříž byl příkladem toho, že i po roce 1532, kdy byla vražda podle výnosu císaře 

Karla V. trestána smrtí, použito bylo ještě starého obyčeje. 

Smírčí učení tedy vychází z toho, že příčinou založení kamenokříže bylo zabití člověka a vrah měl 

povinnosti zasadit kříž. Zde však chybí jiné příčiny zabití člověka než vraždou – padlým stromem, 

převrženým vozem, zmrznutím, lavinou, bleskem, utopením atd. Snad tehdy příbuzní zakládali 

kamenokříže na místě, ale protože osoba takto zesnulá, i příčina smrti, upadly časem v zapomenutí, i 

místní kroniky o tom mlčí. Můžeme se jen dohadovat pravdy s pověstí. Pověst však bývá přizdobena 

dalšími poznámkami a často tak, že zanikne jádro pravdy o kamenokříži. Postupně byla zlepšena 

forma kamenokřížů, přešly v martery, boží muka a tzv. polní kříže (kříže u cest – Wegkreuz). 

Novodobý takový příklad máme z Bezvěrova, kde leží pomník s plastikou, kde vůz přejel sedláka. Za 

záchranu života poděkoval sedlák postavením tohoto kamenného kříže a nechal vyobrazit událost, 

která vedla k jeho postavení. 

Nepřekonaným zastáncem učení smírčího byl Prof. Franz Wilhelm (nar. 1856). Od roku 1881 učil 

v Lokti jako profesor matematiky, roku 1907 byl jmenován inspektorem a ředitelem německé školy 

řemesel v Plzni. V r. 1923 odešel do Lokte na penzi. V období 1899 – 1929 sepsal na 50 pojednání o 

kamenokřížích a učení o smírčích křížích nikde neopustil. Je naším největším badatelem o 

kamenokřížích. 

Učení o kamenokřížích jako hraničních znameních 
S tímto učením přišli pastor Hellbig a již roku 1899 Trauer, oba ze Saska. Helbig hlásal, že 

kamenokříže Saska představují výsostné znaky církevního území. Jako důkaz pro tento výklad uváděl, 



že kamenokříže stojí na výšinách, důležitých starých stezkách, v blízkosti církevních budov a 

podtrhuje jejich podobnost , co dob materiálu a formy, stejně jako opakující se znamení na nich. 

V křížích, kde jsou vytesána kola, vidí znamení spravedlnosti. Zřízení kamenokřížů řadí do doby před 

reformní. Dokonce vytvořil mapu, kde se snaží kamenokříže spojit s hranicemi biskupství Merseburg, 

Naumburg a Míšeň. V roce 1905 vystoupil s tímto učením, na které o rok později zareagoval vášnivý 

obhájce smírčího učení Prof. Wilhelm. Doporučil, aby si Helbig lépe všiml 200 existujících listin, 

v nichž je vyžadováno jako trest za zabití založení kamenokříže pachatelem. Zvláště pozoruhodné je, 

že ve smírčích smlouvách v bavorském klášteře Eichstatt je požadováno 65x založení kamenokříže se 

76 listin, ve Slezsku 44x ze 70 listin smírčích. 

Prof. Wilhelm ovšem míní, že mnohý zachovalý smírčí kamenokříž mohl být při pozdější prováděné 

úpravě hranic použit jako hraniční znamení. Jsou dokonce známy případy, že na nich při té příležitosti 

byla vytesána písmena a číslice letopočtu (případ roku 1742). 

Cartellieri se snažil spojit smírčí učení s učením o hraničních znameních tak, že prý zločinec musel na 

vlastní náklady postavit kamenokříž a k tomu musel získat povolení majitele pozemku, kde se vražda 

přihodila. Majitelé pak spojovali dobré s užitečným a nechali stavět kamenokříže při hranici, na okraji 

pole, a tak měl kamenokříž sloužit nejen k smíru, ale i jako hraniční znamení. Cartellieri soudil, že 

kříže tu měly ještě jiný smysl. Kámen totiž patřil duchu zesnulého a tito duchové starostlivě střežili 

svůj kámen a chránili tak i majetek vlastníka od každého pychu. Duch potrestal každé vztáhnutí na 

kamenokříž i na majetek.  

Podle jiného badatele F. Blöchla měly být kříže pohrůžkou smrti pro každého, kdo aby chtěl kámen 

přenést. Znamení meče mělo podle něho znázorňovat, že mu za to bude useknuta hlava, znamení 

pluhu, že ten kdo se snaží přemístit hraniční kámen, bude zahrabán do půl těla do vyhloubené jámy a 

přejet třikráte pluhem, „zda přijde o hlavu nebo ne“. Podkova měla znamenat rozdupání koňskými 

kopyty, samostříl zastřelení, nůžky ustřižení nosu, uší, jazyka, varlat, vypíchnutí očí. Podle Blochla 

měly kamenokříže se svými znameními varovat člověka „Mysli na Boha a mě se nedotýkej!“ Je ovšem 

pochybné, tyto tresty, pro ukrutnost nepoužívané již ve středověku, dávat do spojení se znamením 

kříže. Zvláště pak otázka znamení na kamenokřížích se nenechá vysvětlit takto jednoduše. 

Učení o hraničních znameních bylo proto spíše odmítáno. 

Misijní učení 
Zatímco všechna ostatní učení jsou více německá, toto je čistě české učení a jeho hlavním 

představitelem je převor dr. František Přikryl. Roku 1907 předložil soupis kamenokřížů na Moravě a 

vyslovil svůj názor na jejich původ. 

Po třicetiletém putování za kamenokříži a po bádání o nich soudí, že se nacházejí všude tam, kde 

kdysi kázal Cyril a Metoděj a prováděli křest. Proti tomuto názoru vystoupili němečtí badatelé s řadou 

faktů. Za prvé neexistuje žádný lidový výklad, který by spojil někde kamenokříže s věrozvěsty. 

V oněch krajích, kde bývalo spojení s přírodou ještě živé, byly spojovány na nejvýše s husitskými 

válkami, ale více s neštěstím, popravišti a vraždou. Za druhé nelze takto vysvětlit všechny evropské 

kamenokříže a zvláště pak – když jim dal Přikryl do ruky další materiál, totiž své domněnky o putování 

věrozvěstů i Německem a jinými kraji – mohli prohlásit výklad za nevědecký a vysmát se mu.  



Kamenokříže by podle Přikryla musely vyniknout již kol roku 800 a pak znamení na nich vylučují 

původ z oněch dob u těch znamení, kterých předměty ještě neexistovaly. 

Misijní učení nelze ztotožnit s českým učením, protože například A. Šolta, který psal o kamenokřížích 

kol 1893 – 1903, byl zastáncem učení smírčího stejně jako někteří naši další badatelé. 

Učení o starogermánských znameních 
Kalliefe je nejznámějším zástupcem výkladu o vzniku kamenokřížů jako starogermánském obyčeji. 

Podle kříže a kola soudí, že jde o starogermánské znamení obyčeje. 

Ale znamení kruhu je prastaré. Nalezneme ho již v době bronzové (2000 let před n. l.) na rytých 

kamenných deskách a budeme se divit podobnosti znamení, jaká nacházíme na kamenokřížích. 

Znamení kruhu na křížích není vysvětleno, pomineme-li výjimečný případ vysvětlení Antonem 

Gnirsem jako celního kola. 

Hlavní oporou tvrzení Hilmara Kalliefeho jsou pověsti, ale ty – jak již řečeno – se mění věkem 

přikrášlením, změnou smyslu i samotnými vypravěči. Také pokusy vysvětlit skupiny kamenokřížů 

božskými čísly tři – tři hlavní mužská božstva a tři hlavní ženská atd. – Dreyheusen klade otázku, jak 

by asi vysvětlil Kalliefe 15 kamenokřížů u kostelní zdi v Kratzeu u Magdeburku? 

Jak vysvětlit hnízda kamenokřížů? Vzácná je listina, popisovaná Dreyhausenem v níž je požadováno, 

aby vrah postavil za jedno zabití dva kamenokříže. Spíše vysvětlíme skupiny kamenokřížů tak, že kdysi 

roztroušené kamenokříže při stavbě silnic, mostů a jiných zemních pracech překážely a tak byly 

přeneseny na jediné místo – obvykle tam, kde už stál nějaký kamenokříž. 

Co se týká tohoto pragermánského výkladu, bylo odmítnuto badateli stejně jako učení misijní. 

Učení o znameních smrti 
Eugen Mogk vidí v kamenokřížích kult smrti dávných společností. Popírá vědeckou hodnotu smírčího 

učení, ale zachází do obecnějších poloh. Ve smírčím učení vidí přesvědčivý výklad toho, proč masivní 

část kamenokřížů vznikala v 14. – 16. stol. Mogk se ponořil duchem hlouběji do látky a snažil se 

osvětlit prvotní příčinu vzniku kamenokřížů. Proč je vrahovi ukládáno postavit právě kamenokříž? 

Bylo v tomto trestu skryto opravdu jen to, aby se tu v místě zabití vyvolala vzpomínka na mrtvého a 

aby byl přinucen okolojdoucí k modlitbě? Nechtěli tím lidé duchovi, který odešel ze světa tak náhle 

bez usmíření, a který podle víry lidu obchází bez pokoje a klidu místo, poskytnout obydlí? A kde jinde 

než právě tam, kde duše musela tělo nesvobodně opustit? 

Jak hluboko byl zakotven obyčej stavět kamenokříže, ukazuje Mogk na příkladě ze staré kroniky 

z roku 1555. Dva Guttensteinští zabili a oloupili krajana, který se vracel domů z Francie. Vrahové 

zůstali nepoznáni a drželi se mrtvoly co nejdále. Potom se domluvili, že postaví mrtvému kamenokříž. 

Přitom je zpozoroval úředník a donutil je na to k Boží zkoušce, při které se přiznali k vraždě a byli 

odsouzeni. Jak víme, po roce 1532 byla za vraždu trest smrti a smír pomocí kamenokříže nebyl dále 

uznáván. Nebylo tedy žádné donucení soudu, přesto se pachatelé svobodně rozhodli postavit kříž. 

Strach před pomstou neklidné duše zavražděného byl tu prý důležitým činitelem jejich jednání.  

Mogk dále uvádí, že nejen vražda byla pohnutkou k postavení kamenokříže. Jeden slezský sedlák 

postavil kamenokříž v místě, kde strašil jeden jeho zesnulý již známý. Jiný postavil kříž své zesnulé 



ženě na místě, kde ho strašila. Oba zkoušeli duchy uspokojit kamenokříži, případně do těchto je 

upoutat, aby se dále nezjevovali. 

Mogk z toho uzavírá, že kamenokříže sloužily jako obydlí duší náhle zesnulých. 

Učení o znameních smrti zdají se nejlépe teoreticky vystihovat prvotní přičinu zakládání kamenokřížů. 

Otázka proč ne svíce, ale těžký kámen vede k posunutí období zakládání kamenokřížů do starších 

dob, v níž křesťanství bylo ještě promíseno pohanskými představami. Jakoby toto mohutné těžítko 

mělo přidržovat mrtvého před znovuvstáním a pomstou. Zdá se, že i Dreyhausen, pokračovatel 

Wilhelmův, přiklání se k spojení smírčího učení s učení o znameních smrti, i když tuto myšlenku 

nerozvádí, pouze předkládá čtenáři ve své znamenité knize k vlastnímu posouzení. 

Proč nedotknutelnost kamenokřížů? 
Z různých pramenů soudíme, že u lidu kamenokříž dlouho platil za nedotknutelné znamení. Pověsti 

říkají o tom, že nesmí být poškozen ani přeložen. Kdo by toto provedl, tomu bude strašit mrtvý. 

V Ulmu vzal sedlák kamenokříž z pole a brousil na něm kosu. Jeho dům obcházel duch a hlomozil za 

noci. Když vrátil kámen na původní místo, strašidlo zase zmizelo. Při přesazování kamenokříže je prý 

slyšet sténání mrtvého. Úctu před kamenokříži je cítit z pověstí i listin. Z toho soudíme, že jde o 

památníky velmi starých dob, kterým generace vesničanů vzdávaly svou úctu. 

Z Mogkova výkladu lze tu použít i vysvětlení této úcty v nevysvětlitelnosti smrti u primitivních lidí, ale 

i lidí tohoto století. Mezi Martinovem a Vysočany stojí v lese pomník při cestě s nápisem „ Zde v lese 

zemřela žena“ z doby novější. Jeho moderní tvar říká, že majitel či pozůstalí jistě nevěřili na strašidla, 

přesto tu postavili – náhle zemřelému člověku – pomník. Memento smrti se tu prolíná se smírem, tak 

jako obě uvádění učení. 

Jaká jsou znamení na kamenokřížích? 
Otazník visí nejen nad kamenokříži, ale i nad znameními na nich. Na rozdíl od kamenokřížů, které jsou 

často ve svém nemotorném tvaru od sebe k nerozeznání, vykazují znamení, přestože představují 

různé předměty, větší rozdílnosti. A možno říci, že znamení na křížích pocházejí i z rozdílných dob.  

Nutno říci, že značná část kamenokřížů nemá žádná znamení. Ta, která mají, vnášejí do sporu o 

kamenokříže, další zajímavé zabarvení. Zatímco učení misijní přešlo znamení na křížích mlčením, 

starogermánské učení je spojovalo s vírou v germánské bohy. Kalliefe ukazuje kolo, oštěp, hůl, stopu 

a železné podkovy jako symboly germánských obyčejů. Bůh Doner byl ztělesněn kladivem a sekerou, 

Ziu mečem, kruhový kříž je obraz víry v bohy.  

Smírčí listiny píší sice o kamenokřížích, ale nikdy o znameních na nich. Nejčastěji se znamení kladou 

do souvislosti s vražedným nástroje nebo se zavražděným. Co se pak nehodí do těchto dvou skupin, 

klade se za dílo pastýřů, krátících si čas na pastvě tesáním do křížů. Ale to se příliš nesrovnává 

s nedotknutelností kamenokřížů. 

Už Usmerus roku 1556 uvádí zřetelná znamení na kamenokřížích Čech. Jiný pramen uvádí dodatečná 

označení kamenokříže znamením S ANNA 1742. K jednotlivým znamením: 

Meč 

Je zobrazen na kamenokřížích nejčastěji. Neujde nám rozmanitost forem mečů. V obci Krupka u 

Teplic nachází se obloukovitá zakřivená šavle jako znamení, a kdyby nechyběl na konci košík, mohli 



bychom ji považovat za tureckou šavli. Jinde je středověký popravčí meč, nebo zase dřevařský nůž 

z doby selské války. Častá jsou znamení mečů v Sasku a skoro všechna typu popravčího meče. 

Nůžky 

Jsou zvláště svérázné znamení. Mnohdy chybí část nůžek a tak naše fantazie uvede mučidla apod. 

Kamenokříž u Doubravic na Královédvorsku ukazuje nůžky typické pro krejčovské dílny. Zatímco u 

meče můžeme vždy soudit na nástroj vraždy, u nůžek může jít i o povolání zabitého. Ačkoliv nůžky 

jsou zobrazeny vždy otevřené, nikdy zavřené. Někteří soudili, že jde o alegorické znamení pro 

poutníka, že niť jeho života může být rychle přestříhnuta. A dále v otevřených nůžkách je prý možno 

vidět způsob čarodějné ochrany i výhrůžku. Lidové pověsti daly nůžkám jiný výklad. Kameny nazývají 

„Krejčovský kámen“. Pověst od Doubravic vypráví, že tu krejčí zapíchl svého tovaryše. Jiný 

kamenokříž se znamením nůžek a sekery má pověst o souboji tesaře a krejčího (Červená Třemešná u 

Nové Paky). Zde tedy pověsti souhlasí s výkladem o nástroji vraždy. Ale co znamení typu preclíku a 

šišky chleba? Tu jde o povolání či domovní znak, neboť takové nalézáme na náhrobcích v 16. a 17. 

stol. (Odenwald). 

Kruh 

Co říci o kruhu? Kdyby měl pravdu Anton Gnirs, pak by šlo o kameny z 11. – 12. století. To však není 

vyloučeno. Kříž u Lestkova nad sráznou silnicí označoval místo formanského neštěstí. Zde se měli mít 

formani na pozoru, a aby se jim nic nestalo, měli hodit do dírky v kruhu kuličku. To byl jediný případ 

kamenokříže proti určitému druhu neštěstí. Vše je vysvětlitelné. Forman se tu musel se spřežením 

zastavit a tím přibrzdit rozjetí z kopce. Bohužel zdá se, že i tento kamenokříž z místa zmizel (při 

poslední naší výpravě nebyl nalezen). 

Z jiných znamení je to řídce samostříl – vždy napjatý, nikdy v pochvě. Dále je to kladivo, kalich, 

sekera, radlice, šíp, ale i vidlička či preclík. Jak tato znamení vysvětlit není vždy jednoduché. 

Zde měli badatelé vždy větší možnosti, jak popustit uzdu své fantazii. Höfler vysvětloval znamení 

preclíku tak, že člověk, který zde skonal, měl toto jídlo jako zamilované. Blöchl vidí ve znameních 

označení majitele hraničního znamení. Ale co kamenokříže, která znamení nemají? Znamení kříže na 

kamenech souvisí s majetky maltézských rytířů, které měly v jejich blízkosti. 

Vyskytnou se i jednotlivá písmena na kamenokřížích stejně jako letopočet. Bylo už vysvětleno, že 

obvykle pocházejí z pozdějších dob měření hranic apod. Málokdy byl učiněn nález koster pod 

kamenokříži . Pod křížem u Vostroměře v roce 1883 byly nalezeny při stavbě mostku dvě kostry. Zde 

lidový výklad souhlasil s nálezem, protože se vyprávělo, že tu byl v sedmileté válce pohřben voják 

s markytánkou. Ovšemže mohli být pohřbeni pod již stojící kamenokříž. U kříže č. 80 

(Unterweschnitz) bylo při stavbě silnice nalezeno mnoho lebek mimořádně velkých forem hlavy. 

Otvory v kamenokřížích se také vyskytují. O nich už vůbec nic nemůžeme říci. Milhostovský 

kamenokříž („Velbloudí hlava“ – viz staré Hameliky) má také tento otvor a pověst z něho vycházela: 

Zde prý bylo vystřeleno vojákovi oko. Tento milhostovský kříž leží při staré zemské stezce, jeho stáří 

bude úctyhodné.  



Historie bádání o kamenokřížích v Čechách 
První známá zpráva o kamenokřížích je z roku 1864, kdy Anton Schmitt v posudku o loketském 

kamenokříži uvedl, že lidová pověst jej nazývá místem spravedlnosti. Na stezce do Nového Sedla tu 

prý sluha kdysi zastřelil svého pána von Plankensteina. 

Julius Ernst Pödisch v roce 1866 psal o kamenokřížích a rozdělil je na smírčí, hraniční a kříže neštěstí. 

Vyslovuje názor, že by k jejich řešení bylo třeba zachytit všechny pověsti a kříže popsat. 

Herrmann Hallwich v roce 1868 nalezl prvý doklad o postavení kamenokříže v listině z 15. stol. I když 

se zdálo, že je to vytýčena cesta serioznímu bádání, trvalo to ještě 20 – 30 let, než se s tím skutečně 

začalo.  

V roce 1886 J. Schwarzer popsal kamenokříže u Krupky a Teplic a zveřejnil i doklad z kroniky o 

kamenokříži.  

V dalších letech na sebe strhlo prvenství v pátrání Chebsko s 54 kamenokříži. V roce 1893 Seibt uvádí, 

že stavění kamenokřížů na Chebsku lze prý vysvětlit velkou zbožností zdejšího lidu. Lidé tu prý 

přikládají ke křížům kaménky. Tento obyčej však později Dreyhausen už nikdy nenalezl. 

Michl Urban z Plané v r. 1895 v článku „Steinkreuze in Westbóhmen“ (Zeitschrift für österr. 

Volkskunde) přichází s názorem, že stejně jako martery byly kamenokříže zakládány jako vzpomínka 

rychlého a často násilného konce člověka. V roce 1897 Alois John z Chebu píše o kamenokřížích jako 

tzv. Mordkreuzech – vražedných křížích, zakládaných v místech, kde se stala vražda. Roku 1897 Karl 

Alberti vydal soupis kamenokřížů na Ašsku; vidí v nich smírčí kříže. R. 1898 Heinrich Ankert sepsal 

kamenokříže na okresech Česká Lípa, Děčín, Dubá. Další soupisy 1899 provedli Josef Köhler a Josef 

Wick. Týž rok přichází Prof. Franz Wilhelm se svými prvními výsledky: podařilo se mu nalézt 15 listin, 

kde se píše o kamenokřížích a z nich 8 má výslovný požadavek na postavení takého kříže. Jeho téměř 

50 pojednání o kamenokřížích 1899-1929 vedlo k tomu, že mezi lid proniklo povědomí o významu 

kamenokřížů a ničení těchto bylo omezeno na minimum. 

Od počátku 20. století pak přichází velké množství listin popisujících nové a nové kamenokříže, ale 

nikoliv nové názory na jejich původ.  

 Proto si dále všimneme jen těchto „novátorů“. V roce 1905 to byl farář Helbig, který přišel 

s názorem, že jde o hraniční znamení církevních majetků. Už před ním, 1891 Trauer dokazoval, že kol 

r. 1112 tvořilo asi 40 kamenokřížů církevní hranici Plavna, Prof. Wilhelm odmítl hraniční učení, 

protože nebylo podloženo listinami a rozpoutal se spor. 

R. 1907 se snažil saský Klemans Pfau spojit obě učení smírčí a hraniční. Helbigovo vystoupení přimělo 

Wilhelma snášet nové důkazy o smírčím učení. Vyslovil otázku, proč tedy po změně hranic, nebyly 

tyto hraniční kamenokříže nikdy přeloženy. Ale především postupně nalezl na 200 listin z Německa a 

Čech, v nichž se psalo o kamenokřížích. 

Hofmann v roce 1910 přinesl přehled o kamenokřížích v Sasku a nový výklad, jehož základem je 

domněnka Justusa Mösera již z roku 1858, že kamenokříže se zřizovaly k ochraně pozemků proti 

novým pozemkovým pánům. Razil nový názor „Bannkreuz“ – kříž klatby, nedotknutelnosti. K těmto 

křížům přidal pak Hoffmann i tzv. Wetterkreuze – kříže proti povětří, i kříže proti čarodějnicím, ač o 

těchto Möser nepsal, Möser neměl na mysli typické kamenokříže, ale i znamení dřevěná, martery, 



boží muka. Tyto články zákonitě vnášely zmatek do terminologie, protože tzv. Wegkrauze (polní kříže) 

považovali lidé za kamenokříže. 

R. 1912 otiskl Emil Neder starou českou listinu se zajímavým požadavkem postavit za zabití člověka 

dva kamenokříže. Týž rok Anton Naegele vydává úplný soupis výsledků bádání o kamenokřížích 

v Německu. R. 1919 Karl Zimmermann přišel s výkladem, že na místě vraždy je strašidlo – duch 

vyhnán z místa až postavením kamenokříže. R. 1920 rozvinul své misijní učení František Přikryl. Ale i 

on navazoval na starší práci. Č. Zíbrta z roku 1902 „Kříže cyrilometodějské“. 

Ve stejné době vystupuje Hilmar Kalliefe s učením o starogermánských znameních. Ve dvacátých 

letech pokračuje soupis kamenokřížů v různých okresech. V roce 1927 – 28 Bergmann přichází 

s návrhem fotografování a zakreslování kamenokřížů. Bohužel pak přešel na jiné pole – kované kříže. 

V roce 1928 vydal Kuhfahl v Sasku precizní seznam 271 kamenokřížů Saska. Z roku 1929 je poslední 

Wilhelmova práce o kamenokřížích. Dále je to Schellberger, který popisuje kamenokříže na 

Chomutovsku a zásadně zastává smírčí učení. V r. 1932 Gnirs uvádí domněnku o celních znameních, 

1934 Alberti vydává seznam ašských kamenokřížů, 1935 přichází Franz Blöchl s novým tříděním 

kamenokřížů, o němž již psáno. 

Konečně Dreyhausen v roce 1940 vydává ucelený soupis českých (a tehdy sudetských) kamenokřížů 

celkem 499 kusů s pověstmi, prameny a vysvětlení jednotlivých výkladů původu kamenokřížů. 

Kdy skončil obyčej zakládání kamenokřížů? 
Zatímco o době vzniku kamenokřížů vedou se odborné spory a rozmezí odhadu se pohybuje v šíři 

téměř tisíci let (třeba že se uznává, že hlavní část kamenokřížů vznikala v letech 1250 – 1500), konec 

tohoto obyčeje známe poměrně přesně. 

V roce 1532 císař Karel V. vydal nařízení útrpného práva hrdelního a soudního, podle něhož vražda je 

trestána smrtí vraha. Nebylo proto už možné se vykoupit ani poutní cestou, zaplacením pozůstalým 

ani postavením kamenokříže. V této době tedy končí obyčej kamenokřížů. 

Přesto nelze říci, že by ani po tomto nařízení obyčej zcela skončil. Dozníval – řekli bychom. Smírčí 

listina z roku 1574 z městečka Blomberk ukládá vrahovi knížete Vresingera postavit kamenokříž, „jak 

v takových případech bývá zvykem.“ Pozdější kříže, pokud se ještě takové případy vyskytují, jsou však 

spíše pamětní znamení, založení pozůstalými zesnulého. 

A tak znovu otázka: jak staré jsou kamenokříže? 
Na základě předložených učení, z nichž bylo nutno odmítnout staro germánské ( stáří křížů přes 2000 

let) i misijní učení jako památka na věrozvěsty (stáří křížů přes 1200 let) a z nichž hraniční učení nutno 

považovat za málo pravděpodobné, budeme řadit vznik kamenokřížů do období 1250 – 1500, při 

čemž nejranější dobu vzniku je možné posunout až na 12. event. 11. století. Jde tedy o období těsně 

po příchodu křesťanství u nás, kdy dosud jsou v paměti různé pohanské zvyky a názory. Kolem roku 

1550 by měl umlknout obyčej kamenokřížů, třeba že nelze vyjímečně najít i kříž z poč. 17. stol.! 

Rozhodně si však tyto kříže nezaslouží název Švédské, tj. z třicetileté války 1618 – 48. 

A nakonec: Proč vznikaly? 
Naše mínění o kamenokřížích může sotva přijít s něčím originálním po stoletém úsilí vysvětlit 

objektivně příčiny vzniku kamenokřížů. Učení smírčí je nutno respektovat – listinný materiál 



jednoznačně potvrzuje, že to byl smír, trest za zabití. Učení o znameních smrti přidává k tzv. 

Mordkreuzům ještě výklad o vzniku tzv. Unfallkreuzů, křížů vzniklých jako památku nešťastné smrti 

bleskem, pádem stromu apod. Učení o znameních smrti je nám nejsympatičtější a asi nejlépe 

vysvětluje obyčej zakládání kamenokřížů. Náhlá smrt v přírodě – ať už bylo příčina násilná či přírodní 

– byla vždy pro živé mementem mori. Lidé se vyrovnali se svou pochybností postavením 

kamenokříže. Proto se náš výklad ztotožňuje s učením o znameních smrti a k této stati odkazujeme 

znovu čtenáře. Není nutné být originální za každou cenu. Bohužel, pokud čteme o těchto křížích 

v populárních zprávách, najdeme návrat k misijnímu učení, k pověstem až pohádkám, jako by století 

bádání o kamenokřížích neexistovalo. To byl i náš motiv k zpracování této látky. 

HAMELIKA, pracovní materiály vlastivědného kroužku Kulturního a společenského střediska 

v Mariánských Lázních. Připravil Ing. Richard Švandrlík. Pouze pro členy kroužku. Patnácté číslo vyšlo 

16. června 1980 


