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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o dochovanosti svatonepomucenské úcty ve výtvarném umění 

na Frýdlantsku a Liberecku od počátku kultu sv. Jana Nepomuckého do 20. století. 

Na základě zjištěných údajů byl vytvořen katalog obsahující úplný soupis a fotodokumentace 

dochované produkce svatonepomucenské úcty. Výsledkem práce je také zjištění dosavadního 

stavu výzkumu této tematiky s odkazy na práce historiků, regionálních vlastivědných badatelů 

a následné kritické zhodnocení získaných informací.  

 Klíčová slova: dochovanost, Frýdlantsko, historie, ikonografie, katolická církev, kult, 

kultura, legenda, Liberecko, nápis, obraz, oltář, socha, svatý Jan Nepomucký, světec. 

 

Die Annotation 

Diese Bakkalaureus Arbeit beschäftigt sich mit der Bestanderhaltung der Ehrerbietung 

des Heiligen Johann von Nepomuk in der künstlerischen Schöpfung der Friedländischen 

und Reichenbergischen Region von deren Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. 

Die Zielsetzung dieser Arbeit ist eine vollständige Liste wurde ein Text- und Bildkatalog 

hergestellt. Das Ergebnis dieser Arbeit ist ebenso die Analyse der Forschung, die auf diesem 

Gebiet vollbracht wurde, mit dem Verweis auf historischen Werken und örtlichen 

Heimatforscher und deren kritischen Auswertung der gesammelten Angaben. 

 Stichworte: Altar, Bestanderhaltung, Bilder, Friedländische Region, Geschichte, 

Heilige, Ikonographie, Inschrift, Johann von Nepomuk, Katholische Kirche, Kult, Kultur, 

Legende, Reichenbergische Region, Statue, Skulpturen, Sankt. 

 

Annotation 

 This bachelor work examines the extent to which tributes have been preserved towards 

St. Nepomuk in the Creative Arts in the Frydlant and Liberec region between the beginning 

of the cult and the twenty-first century. The aim of this work is to create a complete directory 

of sculptures and creative art productions of the St. Nepomuk tributes. A part of this work 

is also a text catalogue with photo documentation. 

  Furthermore, this study also aims to analyze the status of research carried out on this 

subject with references to the work of historians and local homeland study researchers, as well 

as their ensuing critical evaluations of the acquired information. 

 Key words: Catholic Church, Culture, Frydlant region, History, Iconography, Legend, 

Liberec region, Painting, Preservation, Saint, Sign, St. Jan Nepomuk, Statue. 



 

 

 

 

Svatonepomucenská úcta na Frýdlantsku a Liberecku ve 

výtvarném umění (dochovanost do roku 2007) 

1 Obsah 
2 Úvod ................................................................................................................................... 9 

3 Zhodnocení získaných informací...................................................................................... 10 

3.1 Prameny ..................................................................................................................... 10 

3.2 Literatura .................................................................................................................... 10 

3.3 Články v periodikách ................................................................................................. 11 

4 Jan Nepomucký ................................................................................................................ 12 

4.1 Nástin života Jana z Pomuku ..................................................................................... 12 

4.2 Legenda o sv. Janu Nepomuckém ............................................................................. 13 

4.3 Kult v barokní podobě a přetrvání do 20. věku ......................................................... 13 

4.4 Beatifikace a kanonizace............................................................................................ 14 

4.5 Svatý Jan Nepomucký ............................................................................................... 15 

4.6 Svatojánská symbolika a její interpretace .................................................................. 15 

4.7 Spor o Jana Nepomuckého ........................................................................................ 16 

4.8 Obrazoborectví nepomucenských památek ............................................................... 17 

5 Vývoj ikonografie ............................................................................................................. 18 

5.1 Popis vyobrazení v jednotlivých obdobích nalezených na Frýdlantsku a Liberecku 19 

6 Popisy památek svatonepomucenské úcty na Frýdlantsku a Liberecku ........................... 21 

6.1 Vymezení užívaných pojmů, způsobu epigrafického přepisu nápisů. ....................... 21 

6.2 Popisy ......................................................................................................................... 22 

7 Deperdita .......................................................................................................................... 71 

7.1 Památky uložené v kulturních institucích .................................................................. 71 

7.2 Zcela či částečně nedochované a nenalezené objekty................................................ 71 

7.2.1 Nalezené pouze segmenty .................................................................................. 72 

7.2.2 Nenalezené objekty............................................................................................. 73 

7.3 Omyly v literatuře ...................................................................................................... 75 

8 Nápisy a reliéfy ................................................................................................................. 76 

9 Graficky zobrazené výstupy ............................................................................................. 77 



 

 

 

10 Závěr ................................................................................................................................. 80 

11 Seznam použitých zkratek ................................................................................................ 81 

12 Prameny a literatura .......................................................................................................... 81 

12.1 Prameny písemné ................................................................................................... 81 

12.2 Obecná literatura o sv. Janu Nepomuckém ............................................................ 82 

12.3 Regionální literatura ............................................................................................... 82 

12.4 Speciální literatura.................................................................................................. 83 

12.5 Články .................................................................................................................... 84 

12.6 Internetové odkazy ................................................................................................. 84 

13 Přílohy .............................................................................................................................. 85 

13.1 1. Popisy jednotlivých částí soch ........................................................................... 85 

13.2 2. Příloha k berní rule Boleslavska, sv. 9. Boleslavský kraj r. 1654: Mapa podle 

stavů, zpracoval Dr. Aleš Chalupa. ...................................................................................... 85 



 

 

 

2 Úvod 

 Tématem mé bakalářské práce je svatonepomucenská úcta na Frýdlantsku a Liberecku 

ve výtvarném umění. Vybrala jsem si ho z důvodu jeho historické a kulturní zajímavosti, 

hojnosti výskytu v krajině a v kostelech. V neposlední řadě proto, že jde o kombinaci 

terénního výzkumu a badatelské práce.  

 V současné době neexistuje ucelené dílo zabývající se touto tematikou v regionu 

Frýdlantska a Liberecka. I proto je mým hlavní cílem vytvoření úplného soupisu památek 

svatonepomucenské úcty s uměleckým a historickým popisem. K jeho zhotovení použiji 

obecnou, speciální a regionální literaturu. Informace získané z nich shrnu, kriticky zhodnotím 

a porovnám s poznatky získanými terénním studiem. 

 Oblast výzkumu byla zadáním zaměřena na Frýdlantsko a Liberecko. Jelikož se během 

let územní rozpětí měnilo, vytyčila jsem ho mapou Boleslavského kraje z roku 1654, která je 

součástí Berní ruly. Je zde zakresleno frýdlantské a liberecké panství z hlediska 

patrimoniálních vztahů, nikoliv z novodobého administrativního uspořádání. Mapa je nejlépe 

vyhovující i proto, že rok jejího vydání koresponduje s počátky svatonepomucenské úcty.  

 Dále zmíním životopis světce, legendu, která přispěla k vytvoření vzhledu ikonografie. 

Tu pojmu souhrnně v měřítku  celosvětovém s použitím komparační metody a v regionálním 

pomocí vlastního výzkumu.  

 Následující kapitolu věnuji nápisům a reliéfům nacházejících se na podstavcích soch. 

Práci nepojímám prvotně epigraficky, proto neurčuji typ a velikost písma nápisů. Ve většině 

případů nejsou nápisy čitelné v celistvosti. Mohlo by dojít k mylnému překladu a interpretaci 

v souvislosti s domýšlením nečitelných slov. Je proto efektivnější nápisy pouze transliterovat. 

 V závěru práce vytvořím souhrn všech výsledků a přínosů, ke kterým jsem došla 

prostřednictvím bádání a navrhnu další směry, kterými se může práce rozvíjet v nejrůznějších 

vědeckých oborech. 
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3 Zhodnocení získaných informací  

3.1 Prameny 

 Mezi prameny, které byly prozkoumány, patří obecní a farní kroniky. Dochovanost 

a dostupnost těchto písemností je omezena. Většina kronik nebyla dosud archiváři 

zpracována. V těch zpřístupněných se nalézá velice málo informací využitelných při 

zpracování tohoto tématu. Je to způsobeno tím, že k uzákonění povinnosti psát obecní a farní 

kroniky došlo až 1. ledna 1836. 1 Do té doby byly tvořeny nejednotným způsobem, jelikož 

každý kronikář soudil důležitost událostí podle svého mínění. Většinou mezi ně  zbudování 

sochy sv. Jana Nepomuckého nepatřilo.  

 Pokud byla nalezena poznámka týkající se svatonepomucenské úcty, byla velice 

strohá. Výjimkou je dokument nalezený ve Státním archivu ve Vídni, z fondu pozůstalosti 

Hermanna Hallwicha, číslo složky 66. Rukopis regionálního badatele, který si Hermann 

Hallwich ve svých písemnostech uložil, podrobně popisuje důvod, donátory a místo vzniku 

sochy sv. Jana Nepomuckého v liberecké ulici Na Perštýně. 

 Po zjištění těchto skutečností byl výzkum pramenů ukončen. Větší pozornost byla 

věnována literatuře. 

 V některých případech máme jediné informace o objektech zprostředkované 

pamětníky z poloviny 20. století. Jedná se tedy o prameny orální povahy. 

 

3.2 Literatura 

 Použitou literaturu můžeme rozdělit do tří skupin: obecné, speciální a regionální. První 

jmenovaná obsahuje knihy týkající se osoby sv. Jana Nepomuckého za účelem shrnutí 

dosavadních poznatků o tomto světci. 

 Mezi speciální literaturu řadíme knihy, které tvořily odbornou pomůcku při popisování 

jednotlivých svatonepomucenských objektů z pohledu architektonického, epigrafického 

a atributů různých světců zobrazovaných se sv. Janem Nepomuckým. 

 Poslední skupina obsahovala největší počet knih. Šlo o díla zaměřená na zkoumaný 

                                                 
1 Tomáš HROMÁDKA, Kroniky [online], 2. Praha 2006/ 13./ 12., 2009 [cit. 2009-07-30], Pdf. Dostupný 
z WWW: <http://new.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/kroniky_2vydani.pdf, s. 4. >. 
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region. Nejvíce informací se nalézalo v knize a strojopisu od Karla Kühna.2  Jeho dílo 

obsahuje podrobné popisy většiny jednotlivých památek, jejich umístění a historii. Odkazy na 

jeho tvorbu nacházíme téměř v každé později vydané knize zabývající se zkoumaným 

regionem. Dále o údajích k tématu sv. Jana Nepomuckého psali autoři jako Johann Gottfried 

Sommer, Julius Helbig, Viktor Lug, Anton Ressel. Čeští badatelé 20. století jako Josef 

Dobiáš, Emanuel Poche, Roman Karpaš, povětšině kompilovali starší díla. Při kritickém 

hodnocené prozkoumané literatury musíme vzít v úvahu i rozdíl mezi knihami vydávanými 

jedním autorem či kolektivem. V druhém případě, jedná se například o dílo E. Pocheho, se 

autor stává odpovědným redaktorem, v jehož silách není kontrola pravdivosti informací o 

jednotlivých památkách.  

 Všeobecně autoři regionální literatury věnovali více pozornosti zasvěcení kostelů, 

oltářů a zvonů nežli jednotlivým sochám a obrazům. Kvůli tomu, máme o těchto objektech 

jen neucelené poznatky. 

 

3.3 Články v periodikách 

 Aktuální stav bádání nad svatonepomucenským tématem nacházíme v regionálních 

periodikách. Využity byly články z časopisů Zprávy památkové péče, Patron, Od Ještěda 

k Troskám a ve sborníku Zapomenuté pomníčky. Díky těmto prácím, bylo také možno snáze 

nalézt jednotlivé památky. 

                                                 
2 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, Teil V., strojopis Knihovna Ústavu dějin umění signatura C 2261, s. 370. 
Karl KÜHN, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Tschechoslowakischen 
Republik. Der Bezirk Reichenberg, Prag 1934, s. 342. 
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4 Jan Nepomucký 

4.1 Nástin života Jana z Pomuku 

 Jan pocházel z jihočeské obce Pomuk, později přejmenované na Nepomuk. Byl 

pravděpodobně německého původu. Můžeme tak usuzovat podle jména Janova otce, Velfín, 

které je odvozeno od německého Wolfgang. 

 První historicky doložená zmínka o Janu z Pomuku pochází z 20. června 1369. 

Nachází se v opisu buly papeže Urbana V., dozvíme se z něj, že Jan byl ve svých méně než 

třiceti letech pražským veřejným notářem a klerikem. V roce 1373 asistoval při vyšetřování 

Jana Milíče z Kroměříže jako zástupce arcibiskupské kanceláře. Další připomenutí 

se objevuje v roce 1380, kdy se Jan stává oltářníkem při kapli zasvěcené sv. Erhardovi 

a Otýlii v katedrále sv. Víta v Praze. Podmínkou získání této hodnosti bylo kněžské svěcení, 

kterého Jan musel dosáhnout. Historicky však není tento okamžik doložen. Téhož roku 

označují Jana z Pomuku jako sekretáře arcibiskupa Jana z Jenštejna. 5. září 1373 je Jan 

ustanoven farářem u Sv. Havla na Starém Městě. Stává se tak finančně zajištěným proto, aby 

mohl dále studovat. V roce 1381 v Praze dokončil bakalářské studium práva. Mezi léty 

1383 a 1387 odchází do Padovy, kde studuje církevní právo. Je zde dokonce v roce 

1386 zvolen rektorem zaalpských studentů. O rok později zde získává doktorát církevního 

práva a vrací se do Prahy. Od té doby je v písemnostech uváděn jako doktor dekretů 

a kanovník u sv. Jiljí. Za jakých okolností se kanovníkem stává, dosud není známo. 

Na podzim 1389 je Jan z Pomuku jmenován generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana 

z Jenštejna. V témže roce je Jan v listinách oslovován jako kanovník vyšehradské kapituly. 

O rok později se vzdává svého farářství u sv. Havla a je arcibiskupem jmenován arcijáhnem 

Žatecka. 

 V roce 1392 stojí Jan z Pomuku v mocenském sporu mezi českým králem 

Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna na straně církevního otce. Rozepře 

mezi těmito muži vyvrcholí na počátku března 1393, kdy Jan z Pomuku, zástupce arcibiskupa, 

potvrdí bez vědomí krále, přesto podle platného církevního práva, nově zvoleného 

kladrubského opata Olena. Na tom by nebylo nic divného, kdy s tímto opatstvím neměl král 

Václav IV. jiné plány. Chtěl totiž majetek tohoto opatství využít k financování nového 

biskupství, které hodlal založit v západních Čechách a tím oslabit moc Jana z Jenštejna. 
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Arcibiskup královy plány překazil, čímž ho velice rozzuřil.  

 Později při smírčím jednání nechává Václav IV. arcibiskupovu doprovodnou skupinu 

zatknout i s Janem z Jenštejna, jemuž se však podařilo uprchnout. Václav IV. vyslýchá 

zajatce. Když nedostává od tří úředníků odpovědi, které chce slyšet, přistupuje, ve značné 

opilosti, k mučení. Při jeho ukončení zřejmě vystřízlivěl, jelikož si uvědomuje, jaké neblahé 

následky by mohlo jeho počínání mít. Rozhodne se propustit mučené pod podmínkou přísahy, 

že se o tom, co jim bylo provedeno, nikomu slůvkem nezmíní. Nakonec propustí jen dva. Jan 

z Pomuku je po mučení v tak špatném fyzickém stavu, že nemůže přísahat. Brzy nato zemře. 

Ten samý den, 20. března 1393, katovi pacholci Janovo tělo kolem deváté hodiny večerní 

shodili z mostu do Vltavy. To bylo později vyloveno a pochováno údajně v klášteře cyriaků 

na břehu Vltavy. Mezi léty 1396 a 1416 bylo přeneseno do katedrály sv. Víta na Pražském 

hradě a pohřbeno pod prostým kamenem s nápisem „Johannes de Pomuk“.  

 Poté, co se zpráva o Janově umučení dostala k arcibiskupovi, podává na jednání krále 

Václava IV. žalobu k římské kurii. Tato listina obsahuje podrobný popis březnových událostí. 

Jan z Jenštejna v ní uvádí Jana z Pomuku jako svatého mučedníka. Dokument se stal 

podkladem pro proces beatifikace a kanonizace uskutečněné v letech 1721 a 1729. 

4.2 Legenda o sv. Janu Nepomuckém 

 Kolem Janovy smrti vznikla legenda, podle které zemřel proto, že odmítal králi 

Václavu IV. vyzradit zpovědní tajemství královny Žofie, nikoliv kvůli potvrzení kladrubského 

opata. Začal být proto považován za mučedníka zpovědního tajemství. Kronikáři toho roku 

zaznamenali, přišla velká sucha, která prý lidé vnímali jako boží trest za smrt Kristova 

věrného služebníka, Jana Nepomuckého. Zde můžeme vidět prvopočátek budoucí legendy, 

ve které je Jan vylíčen jako neobyčejný člověk, kvůli jehož smrti vyschla Vltava. Dalším 

takovým případem je zápis o tom, že když bylo Janovo tělo nalezeno, zářilo kolem jeho hlavy 

pět hvězd. Také u Janova hrobu se děly divy. Světec prý každého, kdo by chtěl místo jeho 

odpočinku pošlapat či poškodit, ztrestal. Již tehdy mezi lidmi začal rašit kult uctívání Jana 

Nepomuckého. 

 

4.3 Kult v barokní podobě a přetrvání do 20. věku 

 Kult sv. Jana Nepomuckého se začal projevovat krátce po světcově smrti. V té době to 

byla spíše bázeň, která lidi nutila k úctě ke světci. Postupem času věřící sv. Janu nosili dary 
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a prosili ho o pomoc, či přímluvu u Boha. Kolem roku 1480 zachycuje inventář svatovítského 

pokladu votivní dar ke cti blahoslaveného Jana Nepomuckého.3 Mezi české patrony ho řadí 

kapitulní probošt v chrámu sv. Víta Jiří Barthold Pontanus z Breitenberka. Označuje ho jako 

„Jana Zpovědníka“.4 16. července 1621 zasvěcuje pražský arcibiskup Lohelius oltář v pražské 

katedrále, mezi jehož patrony jmenuje i „blahoslaveného Jana Nepomuckého, slavného 

mučedníka“. Expanze úcty vypukne třístým výročím smrti Jana z Pomuku v roce 1683.5 

Vznikají bratrstva sv. Jana Nepomuckého, chodí se na svatojánské poutě. V roce 1689 jsou 

v Klementinu ke spatření svatojánské hry. Síla kultu vrcholí v polovině 18. století. Je spojena 

s beatifikačním a kanonizačním procesem. Jako důkaz víry obyvatel českých zemí k tomuto 

světci svědčí suma 90 000 zlatých vybraná ve veřejné sbírce a určená na kanonizační proces.6 

Ne bez zajímavosti je skutečnost opožděného šíření svatojánského kultu na severní Moravě, 

který se zde prosadil až po svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Důvodem byla paralelní snaha 

olomoucké diecéze o blahořečení a svatořečení vlastního mučedníka zpovědního tajemství, 

Jana Sarkandera. To se jí však nezdařilo, a tak již nic nebránilo prosazování 

svatonepomucenského kultu.7 

 Svatojánský kult brzy po blahořečení a svatořečení sv. Jana Nepomuckého překročil 

hranice českých zemí a přenesl se do celé katolické Evropy. Společně s misionářskou činností 

jednotlivých katolických církevních řádů se rozšířil mimo kontinent. Jeho projevy tak 

můžeme nalézt například v Mexiku, Argentině, Brazílii, Číně či Japonsku.8 

 

4.4 Beatifikace a kanonizace 

 Proces vedoucí k oficiálnímu blahoslavení započal v roce 1715 pražský arcibiskup 

Ferdinand Khünburg. K úspěchu beatifikace bylo nutno dosvědčit zázraky, které Jan vykonal. 

V tomto případě se jednalo o uzdravení Terezie Krebsové a záchranu Rozálie Hodánkové 

před utopením. Bylo také exhumováno Janovo tělo. Při průzkumu byla údajně nalezena 

zázračná relikvie, mylně pokládaná za jazyk, která se zachovala neporušená. V roce 1973 

bylo při antropologickém průzkumu pozůstatků zjištěno, že domnělý jazyk je ve skutečnosti 

                                                 
3 Vít VLNAS, Jan Nepomucký: Česká legenda, Praha 1993, s. 281. 
4 Tamtéž, s. 281. 
5 V té době uznávané datum světcovy smrti. 
6 Tamtéž, Jan Nepomucký, s. 121. 
7 Ivo HLOBIL, Nejstarší sochy sv. Jana Nepomuckého na severní Moravě, in: Zprávy památkové péče 
LIII/ 1993, č. 10, s. 391. 
8 Vít VLNAS, Jan Nepomucký, s. 192. 
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zbytek mozkové tkáně. 9 31. května roku 1721 prohlásil papež Inocenc XIII. Jana 

Nepomuckého za blahoslaveného. 

 Již rok po beatifikaci byl v Římě zahájen proces kanonizace.10 Opět byla zkoumána 

důvěryhodnost zázraků a otevřen hrob blahoslaveného. Při komisionálním přezkoumávání 

zázračné relikvie se stalo nečekané, ostatek prý naběhl a změnil barvu. 19. března roku 1729 

byl Jan Nepomucký prohlášen papežem Benediktem XIII. za svatého. Oslavy svatořečení 

byly velkolepé a probíhaly v celé zemi. V roce 1736 bylo na počest kanonizace ve svatovítské 

katedrále instalováno stříbrné mauzoleum. Svou nákladností nemělo ve své době obdoby. 

Bylo zaplaceno z veřejné sbírky. 

 

4.5 Svatý Jan Nepomucký 

 Svatý Jan Nepomucký je mučedníkem zpovědního tajemství. To znamená, že podle 

učení katolické církve zemřel násilnou smrtí pro Kristovu víru a učení.11  

 Sv. Jan Nepomucký je patronem země České, spolupatronem Mnichova a druhým 

zemským patronem Bavorska. Je považován za patrona kněží, zpovědníků, mostů a lodníků, 

veslařů, vorařů a mlynářů a za ochránce proti nebezpečí vody a proti pomluvám. Dále pak je 

uznáván jako patron mlčenlivosti, zpovědního tajemství, habsburského domu a druhý světec 

jezuitského řádu. 

 Svatojánské poutě se konaly a někde stále konají každý rok 16. května k uctění 

památky světcova úmrtí. Dnes víme, že toto datum je mylné. Jan z Pomuku zemřel 

20. března. 

4.6 Svatojánská symbolika a její interpretace 

 Jan Nepomucký je zobrazován jako kněz oblečený v kanonickém rouchu, které je 

složeno z biretu, sutany, límce či nákrčníku, rochety či superpelice a almuce nebo mozety. 

Doplňkem oblečení bývá štola, stuha s křížem nebo s medailonem. V rukách drží 

mučednickou palmovou ratolest a krucifix či kříž.12  

 Sochy sv. Jana Nepomuckého se většinou nacházejí na mostech, poblíž vodních toků, 

nebo u cest. 

                                                 
9 Tamtéž, s. 283. 
10 Tato doba obvykle trvala deset let, aby se prokázalo, zda nedošlo k omylům při dokazování zázraků. 
11 Ottův slovník naučný, 17. díl., Praha 1999, s. 838. 
12 Helena FLORENTOVÁ, Křesťanské nebe: Poznáváme světce v umění a legendách, Praha 1994, s. 116 
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 Mezi hlavní atributy svatojánského kultu patří pět hvězd tvořících svatozář 

nad světcovou hlavou, která má připomínat Janův první zázrak, který se stal v době, kdy 

rybáři spatřili tělo plující po hladině. Počet hvězd symbolizuje buď pět ran Kristových, nebo 

je to součet písmen v latinském slově tacui, což znamená „mlčel jsem“.13 

 Typické je vyobrazení Janova jazyka. To zpodobňuje zázračnou relikvii uloženou 

v chrámu sv. Víta v Praze. Tento symbol má připomínat nevyřčené zpovědní tajemství. 

Je většinou držen dvojicí andílků. Na mlčenlivost upozorňuje také výjev ryby, mušle, pečeti, 

ptáka, či prst u úst světce v gestu ztišení. Dalšími symboly jsou kniha, glóbus, nebo vodní 

vlna nebo most. Připomínají místo, kde světec zemřel.14 

 Časté jsou také scény z života sv. Jana Nepomuckého. Například zpověď královny, 

mučení, shození z mostu, tělo plující ve Vltavě s jasně zářící aureolou nebo zázraky v podobě 

uzdravení či zachránění. 

Na přelomu 17. a 18. století se světec začíná objevovat s novými atributy. Jsou jimi symboly 

univerzálního mistra glóbus, zrcadlo, kružidlo, dále pak atributy Janova vítězství 

nad pomluvou, které značí svíjející se postava s hořící fakulí. Jan s rohem hojnosti, což 

poukazuje na jeho almužnické poslání. Jan je zobrazen jako ctitel staroboleslavského 

paladia.15 

4.7 Spor o Jana Nepomuckého 

 Prvním, kdo publikoval domněnku o Janově umučení kvůli zpovědnímu tajemství, byl 

kronikář Tomáš Ebendorfer z Haselbachu. V roce 1471 se toto tvrzení objevuje v knize 

Spravovna mistra Pavla Žídka, který je nejspíše převzal z domácí katolické tradice.  

 V roce 1483 zapsal omylem děkan svatovítské kapituly Jan z Krumlova nesprávné 

datum úmrtí Jana z Pomuku a to 1383. Tuto chybu pak přebírá kronikář Václav Hájek 

z Libočan, který rozdvojil osobu Jana z Pomuku na Jana zpovědníka, který utonul v roce 

1383, a Jana, který byl utopen v roce 1393 kvůli rozepři krále a arcibiskupa o kladrubské 

opatství. O Janovi z Pomuku jako zpovědníkovi královny se zmiňují další kronikáři a pisatelé. 

Mezi nimi je i uznávaný historik Bohuslav Balbín, který legendu vydal v roce 1680 v edici 

Acta sanctorum. Tato kniha je, nepočítáme-li Bibli, až do 20. století nejpřekládanější 

a nejrozšířenější českou knihou. Když toto mistrovské dílo Balbín zpracovával, bylo mu 

odepřeno nahlédnout do materiálů týkajících se Jana Nepomuckého uložených v archivu 
                                                 
13 Vít VLNAS, Jan Nepomucký, s. 185. 
14 Slavomír RAVIK, O světcích a patronech, Brno 2006. 
15 Věra REMEŠOVÁ, Ikonografie, s. 31. 
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svatovítské kapituly. Musel tak spoléhat na latinský životopis Jana Nepomuckého vydaný 

jeho přítelem kanovníkem Janem Ignácem Dlouhoveským, který mu přísahal, že informace v 

něm uvedené čerpal z pramenů uložených v archivu zmíněné kapituly.  

 Omyl uvedl na pravou míru v roce 1747 pražský augustián Eliáš Sandrich v latinské 

rozpravě Zda Jan Nepomucký a Jan z Pomuka je táž osoba. Roku 1752 se do Prahy dostal již 

zmiňovaný text Jenštejnovy žaloby z roku 1393. 

 I přes nález těchto dokumentů se i v 19. a ve 20. století mezi badateli diskutovalo 

o pravděpodobnosti existence jednoho či dvou Johánků. Byli mezi nimi badatelé jako 

Gelasius Dobner, Josef Dobrovský, František Palacký, nebo i Josef Pekař.16 

 

4.8 Obrazoborectví nepomucenských památek 

 První vlna obrazoborectví propukla v době před bitvou na Bílé hoře. Nejednalo 

se přímo o čin konaný ze zášti proti Janu Nepomuckému. Důvodem byl boj mezi katolíky 

a protestanty. V roce 1619 pronikli kalvinisté do katedrály sv. Víta a krom jiného poničili 

i hrob sv. Jana z Pomuku.17 Další projevy tentokrát namířené přímo proti světci se objevily 

na konci 18. století. Byly reakcí na neustálou chválu světce a neustálé podbízení jeho kultu. 

V té době dochází převážně k hanobení soch. Polovina 19. století s sebou přináší teorii 

Ferdinanda Břetislava Mikovce, kterou zveřejnil roku 1849, podle níž byl sv. Jan Nepomucký 

uměle vytvořen proto, aby zastínil památku mistra Jana Husa. Tato teze se postupně rozšíří 

a ujme mezi českým obyvatelstvem, které „pomstěním“ Jana Husa vyjadřuje své vlastenectví. 

Nejničivější vlna obrazoborectví nepomucenského kultu proběhla mezi léty 1919 a 1920. 

Byla spojena se zánikem rakousko-uherské monarchie a vznikem Československé republiky. 

Vandalové svými činy opět „zvýrazňují“ své příslušenství k vlasti. Ve 20. století se s revoltou 

proti sv. Janu Nepomuckému se v pohraničí setkáváme v době po druhé světové válce. Lidé 

ničením svatojánských objektů vyjadřují svůj odpor k všemu německému. Paradoxní je, 

že svůj boj směřují proti českému světci.18 

                                                 
16 Jaroslav V. POLC, Sv. Jan Nepomucký, 2. vydání, Praha 1993 
17 Vít VLNAS, Jan Nepomucký česká legenda, Praha 1993, s. 281. 
18 Tamtéž, s. 281, 282. 
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5 Vývoj ikonografie 

 Nejstarší vyobrazení sv. Jana Nepomuckého pochází z počátku 17. století. 

Na formování svatonepomucenské ikonografie měla velký vliv knižní grafika. Snad nejstarší 

se objevuje v knize kanovníka Pontana z Breittenfeldu z roku 1602.19 Dále pak ve druhém 

díle Protomartyr Poenetentiale... od Jana Tomáše Berghauera.20 Mezi českými patrony 

je poprvé vyobrazen na votivní desce broumovského opata Wolfganga Zelendera v kostele 

sv. Vojtěcha v Broumově v roce 1609.21 Dále ho mezi nimi zachytil v rozmezí let 

1620 a 1630 řezbář Kašpar Bechteler na reliéfu dveří dnešní chórové kaple katedrály sv. Víta. 

Tento mistr je také autorem reliéfu z let 1621 až 1623 nacházejícího se v chóru Svatovítské 

katedrály, který má za námět znesvěcení světcova hrobu v roce 1619 při kalvínském 

obrazoborectví.  

 Mosteckou předlohu pro sochy sv. Jana Nepomuckého vytvořil v roce 1683 Jan 

Brokoff podle drobného hliněného modelu vídeňského sochaře Matthiase Rauchmillera.22 

Nachází se na dodnes na Karlově mostu. Je pravděpodobné, že plastika byla v době vzniku 

bez hvězd na svatozáři. Ty se objevují až na vyobrazeních z počátku 18. století. Sochy 

umístěné jak v plenéru, tak v prostorech kostelů byly vesměs polychromované. 

 Vliv na vývoj ikonografie měly i také ilustrace Andrease Pfeffela k životopisu sv. Jana 

Nepomuckého od Bohuslava Balbína, který vyšel v roce 1724. Jedná se o nejrozsáhlejší 

cyklus o světci. Obsahuje 30 rytin. Mezi nimi například narození světce v Nepomuku, jeho 

zázračné uzdravení a zasvěcení Panně Marii, Jana přisluhujícího při mši, zobrazeného jako 

malíře, učitele, kazatele, almužníka, obhájce chudých, ochránce svatovítské kapituly 

či Janovo mučení a svržení z mostu a další. 

 Od poloviny 18. století se svatonepomucenská úcta v podobě výtvarných děl hojně šíří 

po celé zemi. Vznikají nejrůznější obdoby výše zmiňovaných děl, které s postupem času 

přijímají prvky architektonických slohů. S úctou projevovanou sv. Janu Nepomuckému se 

můžeme setkat v kostelech na oltářních obrazech a sochách i v plenéru. Nalézáme sochy 

                                                 
19 Věra REMEŠOVÁ, Ikonografie, s. 31. 
20

 Jan ROYT, Ikonografie sv. Jana Nepomuckého, s. 373. 
21 Ivo HLOBIL, Nejstarší sochy, s. 389 - 392. 
22 Jan ROYT, Ikonografie sv. Jana Nepomuckého, s. 378. 
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na mostech, u cest a na mariánských sousoších. Dochovaly se i exempláře lidové tvorby. 

 

5.1 Popis vyobrazení v jednotlivých obdobích nalezených na Frýdlantsku 

a Liberecku 

 

 Na nejstarších vyobrazeních je světec oděn v klerice, krajkou lemované rochetě, 

almuci či mozetě. Biret má buď posazený na hlavě, nebo jej drží v ruce. Na prsou mu visí 

pektorální kříž či medailon se staroboleslavským paladiem. V ruce svírá palmovou ratolest 

nebo knihu. Kolem hlavy má specifickou svatozář.23 

 Na přelomu 70. a 80. let 17. století se v Janových rukou objevuje kříž. Nejprve 

bez korpusu, později má podobu misionářského kříže, který světec zdvihá nad hlavou, 

nebo mohutný krucifix, jejž sv. Jan Nepomucký drží v náručí.  

 Na počátku 18. století je svatozář dozdobena pěti hvězdami. V první třetině onoho 

století se paralelně začaly objevovat dva typy soch sv. Jana Nepomuckého. Nazývejme je 

statickým a dynamickým. Charakteristická je u obou změna postoje. Světec stojí s mírně 

pokrčeným kolenem s horní částí těla nahnuté do strany. Rozdíl je v poloze rukou a hlavy 

i ve vzhledu kanovnického oděvu.  

 Statický typ má mírně nakloněnou hlavu ke kříži a na ní biret, pravici přiloženou 

k srdci a levicí svírá palmovou ratolest a krucifix. Mírně řasené roucho mu obepíná tělo. 

Široký límec almuce má oválný tvar. Rochetu lemuje široký pás krajky. Boty nejsou vidět. 

Dynamický typ drží v pozdvižené pravé ruce malý zlatý křížek a v upažené levici biret. Oděv 

je volný a mírně rozevlátý do stran. Almuce svázaná delšími šňůrami s malými střapci 

do mašle splývá na tělo. Límec je stejného tvaru jako statický podoba této doby. Špičky bot 

vyčnívají ze sutany. 

 Na počátku druhé poloviny 18. století můžeme mluvit o dvou synchronních typech 

soch. Statická forma změnila polohu hlavy, nerovnala ji. Zplihlé jemně řasené roucho 

se trochu odlepilo od těla. Pod levou rukou se nachází lem almuce. Masivní krucifix 

s palmovou ratolestí světec drží v náručí.  

 Dynamický styl jako by se odlehčil. Bohatě řasené roucho je rozevláté do všech stran. 

Almuce je zavázaná na kratší šňůrky s malými střapci na koncích. Rochetu zdobí široká 

krajka. Kolem krku světci visí na stuze kříž. 
                                                 
23 Jan ROYT, Ikonografie sv. Jana Nepomuckého, s. 378. 
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 Po polovině 18. století se dynamický typ umírňuje. Socha světce, oděného do bohatě 

nařaseného volného roucha obepínajícího tělo, se hluboce prohýbá na strany. Na krku 

se objevuje nákrčník s hranatými cípy. Almuci svazuje krátká šňůra s malými střapci. Sv. Jan 

Nepomucký drží biret v levé ruce, pravicí podpírá krucifix, ležící na jeho rameni. 

 Počátek 19. století mění podobu světcova vyobrazení do stylu klasicismu. Zprvu nese 

prvky statického typu předchozího období. Poté přijme nový ráz. Postoj sochy je vzpřímený, 

hlava obepnuta svatozáří směřuje k nebi. Na ní posazen biret. Pozvolna se narovnávají dosud 

zvlněné vlasy. Ruce se jen mírně oddalují od těla. Jemně zvlněné kanovnické roucho obepíná 

tělo. Místo almuce se objevuje pluviál vzadu sahající světci téměř do výšky kolen. 

Zpod ní vyčnívá štola. Na krku má světec na stuze navlečený medailon. V jedné ruce svírá 

zlatý krucifix a palmovou ratolest, druhou zdvihá v gestu přísahy. 

 S polovinou 19. století se rozšiřuje vyobrazení sv. Jana Nepomuckého oděného 

do kanovnického roucha, ale místo almuce byl oblečen do pluviálu, a rochetu nahrazuje 

superpelice. Kolem krku je zavěšena štola s rovně zastřiženými roztřepenými konci. Světec 

drží v levici malý krucifix a pravici si přikládá k ústům v gestu mlčení.  

 Konec 19. a počátek 20. století se na stylu zpodobnění světci poznamenají takto. Má 

vzpřímený postoj. Biret válcovitého tvaru se nachází na hlavě obklopené obručí znázorňující 

svatozář. Hlava s rovnými vlasy a vousy směřuje dopředu. Místo plnovousu se objevuje knír. 

Volné roucho spadá světci podél těla. Almuci svazuje krátká šňůra se střapci. Límec je oválný 

či s hranatými cípy. Štola má podobu šály. Světec drží v rukou dolní část velkého 

podlouhlého krucifixu a malou palmu. 

 Nejčastěji je sv. Jan Nepomucký zobrazován spolu se sv. Václavem, hlavním 

patronem české země, se sv. Floriánem, ochráncem před ohněm, sv. Antonínem Paduánským, 

výmluvným kazatelem. 

 Svatonepomucenská úcta je úzce propojena s mariánským kultem. Je to tím, že sv. Jan 

Nepomucký byl podle legendy v dětství uzdraven Pannou Marií, které pak měl zasvětit celý 

život. Také ve vyobrazení světce můžeme vidět prostřednictvím atributů spojitost mezi nimi. 

Na prvotních dílech má sv. Jan zavěšený kolem krku medailon se staroboleslavskou Pannou 

Marií. Na počátku 18. století je zobrazován s gloriolou s pěti hvězdami. Tento symbol 

do té doby náležel v katolickém světě pouze Panně Marii. 
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6 Popisy památek svatonepomucenské úcty na Frýdlantsku 

a Liberecku 

 

 Zkoumaný region byl v tématu práce stanoven na Frýdlantsko a Liberecko. Rozsah 

území označovaného pod tímto názvem se během staletí změnil, proto bylo nutné ho přesněji 

vymezit. Byl definován mapou Frýdlantského a Libereckého panství z roku 1654, která 

je vytvořena z hlediska patrimoniálních vztahů.24 Dobou vzniku odpovídá počátku šíření kultu 

sv. Jana Nepomuckého.  

6.1 Vymezení užívaných pojmů, způsobu epigrafického přepisu nápisů.  

  

Při popisování jednotlivých uměleckých objektů bylo použito pojmů nacházejících se v těchto 

třech knihách.25 Názvy církevního charakteru byly užívány ve smyslu práce. Evermonda 

Gejza Šidlovského.26 Nápisy jsou přepsány podle epigrafických pravidel uvedených v knize 

Jiřího Roháčka.27 

 Pomocí GPS je uvedeno přesné umístění jednotlivých objektů. Zaměřování provedeno 

dne 22. července 2009 na internetových mapách www.mapy.cz. 

 Objekty umístěné v plenéru často nesly známku narušení prostřednictvím flory, 

rostliny, která byla po konzultaci s ředitelem botanické zahrady v Liberci RNDr. Stanislavem 

Studničkou a s botaničkou pracující v této instituci Jaroslavou Kolaříkovou, stanovena jako 

mikroskopická řasa. V případě, že se objekt nachází ve velkém stínu, může se jednat o jeden 

z pěti set druhů mechu. Jelikož se nejedná o práci botanického charakteru, uvádím, že objekt 

je porostlý mikroskopickou řasou. 

 

                                                 
24 Příloha k Berní rule Boleslavska, sv. 9. Boleslavský kraj r. 1654: Mapa podle stavů, zpracoval Dr. Aleš 
Chalupa. 
25 Jaroslav HEROUT, Staletí kolem nás, Praha - Litomyšl 2002, s. 358. 
Jaroslav HEROUT, Slabikář návštěvníků památek, 2. vydání, Praha 1980, s. 317. 
Oldřich J. BLAŽÍČEK, Jiří KROPÁČEK, Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, 
sochařství, malby a užitého uměni, Praha 1991, s. 246. 
26 Evermod Gejz ŠIDLOVSKÝ, Svět liturgie. Slovník základní církevní terminologie, Praha 1991. 
27 Jiří ROHÁČEK, Epigrafika v památkové péči, Praha 2007, s. 102. 
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6.2 Popisy 

 

1. Albrechtice u Frýdlantu, 200 metrů od motorestu Kančí vrch, kaple, 1729 

GPS: 50°52´0.48´´N, 15°2´26.465´´E 

 Albrechtická kaplička byla roku 1729 zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.28  

Je čtvercového půdorysu, s oblými rohy a mansardovou střechou s jehlanovitou lucernou 

s koulí a křížem. Přední a boční stěny tvaru stlačeného oblouku jsou vyplněny černou 

železnou mříží. Taktéž vchod má tuto formu. Omítku zdobí bílé lizény na oranžovém pozadí. 

Nad čelním oknem se nachází namalovaný letopočet 1729. 

 Křížová klenba zastřešuje interiér. Ve výklenku místnosti se nacházejí obrázky 

ze života Ježíše Krista a krucifix. Nejsou zde žádné známky svatonepomucenské úcty. 

 

Půdorys: 440 cm x 440 cm 

 

2. Bílý Kostel nad Nisou, u kostela sv. Mikuláše, socha, 30. léta 18. století, typ dynamický 

GPS: 50°49´27.259´´N, 14°55´31.64´´E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v Bílém Kostele nad Nisou 

severovýchodně od kostela sv. Mikuláše směrem k řece Nise. Stojí na vysokém pískovcovém 

podstavci, pod nímž je nízký stupeň. Typem se řadí do tvorby z 30. let 18. století.  

 Patku obdélníkového půdorysu ohraničují hladké stěny. Dřík má tvar čtyřhranu, 

v přední části je patrna kartuše. Ostatní strany jsou bez výzdoby. Hlavice tvaru podobného 

třístupňovému čtvrtkruhu je uprostřed plasticky vymodelována do tvaru svorníku nesoucího 

vegetativní reliéf. 

 Socha stojí v rovném rozpaženém postoji, lehce vychýleném vpravo. Sv. Jan 

Nepomucký je oděn do kanovnického roucha, tedy do almuce, rochety a sutany, ze které mu 

vyčnívají špičky bot. Světcova hlava s lehce zvlněnými vlasy a plnovousem vzhlíží k nebi 

či k chybějícímu krucifixu. V tváři má poklidný výraz. V pravé ruce drží biret, levou má 

v zápěstí uraženou. S největší pravděpodobností v ní měl krucifix. 

 Stav objektu je zachovalý i přesto, že je socha porostlá mikroskopickou řasou a chybí 

                                                 
28 Josef SÝKORA, Frýdlantsko ve znamení kříže, Frýdlant v Čechách 1997, s. 23. 
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jí jedna ruka. Poslední restaurování proběhlo v roce 1971. Vykonali jej akademičtí sochaři 

Radko Plachta, Mojmír Preclík a Jiří Rada.29 

 

Socha: 130 cm x 85 cm x 43 cm 

Hlavice: 30 cm x 70 cm x 64 cm 

Dřík: 113 cm x 50 cm x 44 cm 

Patka: 40,5 cm x 69,5 cm x 60 cm 

Stupeň: 6 cm x 131 cm x 26 cm 

 

3. Bílý Potok, kostel Nejsvětější Trojice, reliéf na zvonu 

GPS: 50°52'21.451"N, 15°13'11.205"E 

 Ve zvonici kostela Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce se nalézá zvon s vlysem 

sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie.30 

 

4. Bílý Potok, před školním hřištěm, socha, druhá polovina 18. století, typ statický 

GPS: 50°52'21.028"N, 15°13'16.678"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1767.31 Nachází se u silnice 

před školním hřištěm mezi dvěma stromy.  

 Socha v životní velikosti je oděna do kanovnického roucha. Sv. Jan Nepomucký 

s biretem na hlavě má v obličeji poklidný výraz. Světec svírá v rukou krucifix, který si opírá 

o své levé rameno. Ze sutany vyčnívají boty. Objekt nese známky polychromie.  

 Stav je zachovalý. Poslední restaurování provedl akademický malíř a sochař Ivan 

Hamáček 3. listopadu 2003.32 

 

Socha: 160 cm x 74 cm x 41 cm 

Sokl sochy: 10 cm x 46 cm x 46 cm 

Hlavice: 35 cm x 69 cm x 67 cm  

Dřík: 74 cm x 57 cm x 55 cm  

                                                 
29 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 512. 
30Podrobnější údaje budou zveřejněny v připravované bakalářské práci Kateřiny BENEŠOVÉ, Zvony na 
Frýdlantsku do roku 2007, Liberec 2009. 
31 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, 1. díl, Praha 1977, s. 80. 
32 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 701. 
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Patka: 27 cm x 75 cm x 70 cm 

Stupeň: 33  

 

5. Bulovka, kostel sv. Michaela, boční oltář, klasicismus 

GPS: 50°58'18.506"N, 15°7'53.867"E 

 Boční dřevěný oltář sv. Jana Nepomuckého se nachází na levé straně kostela 

sv. Michaela v obci Bulovka. Oltářní kámen byl vysvěcen 4. dubna roku 1746.34 Sestává 

z mensy, tabernáklu, retabula a nástavce. 

 Jednoduchou hranolovitou mensu zdobí dvě světlá podélná obdélníková pole 

lemovaná zlatem. Mezi nimi se nachází plasticky vymodelovaná pozlacená rozeta.

 Tabernákl mírně vystupuje z predely. Z bílého pole orámovaného černí vystupuje 

ze středu zlatý kříž, na kterém jsou viditelné pozůstatky po připevnění v korpusu Krista. 

Predela je tvořena šesti svislými obdélníkovými poli v černé, slonovinové a zlaté barvě. 

Druhá pole od kraje mají ve svém středu zlatou rozetu. 

 Retabulum stojí nad římsou, po obou stranách má dva hladké slonovinově bílé sloupy 

se zlatými ozdobnými patkami a korintskými hlavicemi. Na černé pozadí je zavěšený obraz 

sv. Jana Nepomuckého ve zlatém rámu. 

 Na oltářním obrazu, namalovaném olejem na plátně, je znázorněn modlící se sv. Jan 

Nepomucký v pokleku. Za ním je vidět výjevy z jeho života. Vpravo svržení světcova těla 

z mostu do Vltavy a vlevo na stole položený krucifix s knihou. Sv. Jan Nepomucký je oděn 

v kanovnickém rouchu. Hlavu s pěti zářícími hvězdami má pozdviženou k nebesům, 

ze kterých ho pozoruje jedenáct andělů nacházejících se v horní části obrazu. Největší anděl 

ze všech, oblečený v bílo-modré košilce, má pravou ruku na ústech v gestu mlčení a levicí 

přidržuje nad světcovou hlavou zlatou korunu. Anděl v modré košilce drží v pravé ruce 

palmovou ratolest, symbol mučednictví. Na úplném vršku nebes září bílý kříž. 

 Nad obrazem je pověšeno do tvaru plného oblouku 18 zlatých šesticípých hvězd, 

před nimi se nachází feston. V jeho středu vystupuje z pozadí tyč, která pravděpodobně 

sloužila pro zavěšení baldachýnu. Horní část retabula ukončuje římsa, která přechází 

do karnýzového oblouku, který má v sobě zabudovanou rozetu. Uprostřed ní se nachází 

plastika ve tvaru jazyka, která má připomínat zázračné zachování relikvie jazyka sv. Jana 

                                                 
33 Stupeň je nerovnoměrný a souběžný s terénem. 
34 Knihovna Ústavu dějin umění Akademie Věd, Karl KÜHN, Landkreis Friedland, Teil V., 
strojopis, sign. C 2261. s. 42. 



 

25 

 

Nepomuckého. Celý nástavec je lemován zlatými rozvilinami. Oltář vrcholí rosenkruciánský 

kříž. 

 Oltářní obraz je mírně poškozený. 

 

Obraz: 170 cm x 89,5 cm 

 

6. Bulovka, u silnice z Bulovky směrem na Dolní Oldříš, socha, druhá polovina 19. století 

GPS: 50°59'15.885"N, 15°8'36.806"E 

 Na cestě od obce Bulovka směrem na Dolní Oldříš se nachází mezi stromy socha 

sv. Jana Nepomuckého. Pískovcová socha stojí na podstavci ze stejného materiálu 

a na nízkém stupni. Objekt lemují čtyři patníky rozmístěné do vrcholů pomyslného obdélníku. 

Původně mohly sloužit jako sloupky nízkého plůtku lemujícího sochu. 

 Patka podstavce je jednoduše zobrazena. Dřík má tvar nepravidelného čtyřbokého 

hranolu, který se postupně směrem od zdola nahoru zužuje v odchylce 10 cm mezi nimi. 

Z přední strany je kartuše bez nápisu. Nad ní se nalézá zbytek úchytu na lucernu. Na zadní 

straně je nápis. Římsu hlavice ozdobí reliéfní pás jednoduchých květů. 

 Socha je oděna do kanovnického roucha. Hlavu má zpříma vztyčenou. Zdobí ji biret 

a z části zrezlá svatozář pěti pěticípých hvězd. Sv. Jan Nepomucký má rovné, dozadu sčesané 

vlasy a nakrátko sestřižený plnovous. Světec má starostlivý výraz, který zvýrazňují vrásky 

na čele. Jeho pohled míří k cestě. Socha drží v pravé ruce masivní krucifix, který si opírá 

o pravé rameno. Levou rukou svírá palmovou ratolest. 

 

Na zadní straně nápis: Errichtet / Von Wenzel Kotter / Gärtner in Bullendorf / 

dem35 20. September 1850. / [Renov. 1904]36 

 

Socha: 138 cm x 54 cm x 40 cm 

Hlavice: 19 cm x 78,5 cm x 61 cm 

Dřík: 102 cm x 68, 5 cm x 37 cm  

Patka: 42 cm x 79 cm 47 cm  

 

                                                 
35 Gramaticky správně je den. 
36 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 47. 
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7. Černousy, kaple sv. Jana Nepomuckého, baroko 

GPS: 51°0'20.517"N, 15°3'11.696"E 

 Základní kámen klasicistní zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého byl položen 27. 

srpna roku 179737 či 1792.38 Iniciátorem stavby byl Kristián Filip hrabě Clam-Galas. Stavbu 

navrhl ing. Anton Otta a realizoval stavitel Franz Thun z Frýdlantu, dále na ní spolupracoval 

tesař Georg Jägr, kameník Karl Jantsch, truhlář Josef Hoffmann, zámečník Tobias 

Weichenhan, sklář Anton Zappe, malíř Philipp Leubner, sochař Anton Suske a další.39 

 Kaple není orientovaná. Má kruhový půdorys s obdélnými prostorami kruchty 

a presbytářem. Uprostřed sedlové střechy se vypíná věž se zvonovou kopulí, která je 

ohraničena korunovou římsou. Na jejím vrcholu se vypíná kříž. Průčelí zdobí portikus složený 

z dvou pilastrů a obdélníkového portálu v profilovaném rámu. Obdélníkové okno má 

segmentový záklenek. Po stranách portálu se nacházejí sochy v nikách.  

 Ve zvonici býval zvon, po kterém zbyla jen zvonová stolice, s průměrem 330 mm, 

výškou 250 mm. Na svém plášti nesl reliéf sv. Jana Nepomuckého a sv. Kateřiny. 

Za úhozovým okruhem zvonu se nacházela písmena J. W. K., což znamená Johann Wenzel 

Kühner. Dále následovala oslavná báseň s chronogramem:„Diese heIL´ge Stätte / hat zV 

Ehren / Des heILI gen Iohann / bLVt zeVgen / Der VersChWIegenheit aVsgebaVet / Herr, 

Herr Christian Philipp des heil. röm Reiches Graf von Clam Gallas (1797)“40 

 

8. Černousy, kaple sv. Jana Nepomuckého, hlavní oltář, klasicismus 

GPS: 51°0'20.517"N, 15°3'11.696"E 

 Bíle štafírovaná oltářní architektura je sestavena z mensy, tabernáklu, krucifixu 

a soška Madony s Kristem. Střed tabernáklu tvoří oblouková zamykatelná zlatem olemovaná 

skříňka se zlatým zobrazením kalichu a hostie. Její vnější strany jsou ozdobeny pilastry, 

na něž navazuje římsa ve tvaru mostu. Na ní jsou u krajů připevněny zlaté listy, střed tvoří 

obrácená mušle stejné barvy. Na skříňku tabernáklu navazují postranní nástavce dekorované 

rozvilinami. Po stranách stojí na luisézních pravoúhle zalamovaných volutách dvě klasicistní 

vázy. Tabernákl je od podstavce kříže rozdělen segmentovou římsou s malou konzolou, na níž 

stojí soška madony s dítětem. Sokl krucifixu svým zúžením vytváří harmonický přechod mezi 

                                                 
37 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, s. 187. 
NPÚ ÚOP v Liberci,Č.R.Ú.S. 24992 / 5-4192. 
38 Johann Gotfried SOMMER, Das Königreich Böhmen: Bd.2 Bunzlaur Kreis - Nordböhmen, Prag 1834, s. 314. 
39 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 377. 
40 Tamtéž 
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širokým tabernáklem a úzkým počátkem kříže. Uprostřed se nachází stříbrná paprsčitá 

gloriola. Kristus na kříži má poklidný výraz. 

 Obraz hlavního oltáře, namalován olejem na plátně, pochází od malíře Philippa 

Leubnera z Liberce, visí v pozadí, asi metr od ostatní oltářní architektury.41 Nachází se 

v bohatě vyřezávaném zlaceném profilovaném rámu. Je na něm vyobrazen modlící se sv. Jan 

Nepomucký oblečen v kanovnickém rouchu v poloze v kleku. V pravé ruce se přidržuje 

krucifixu, levou si na prsou přidržuje knihu. V pravém rohu pod ním sedí dva červení ďábli 

a ukazují na světce. V pozadí nad sv. Janem Nepomuckým letí v nebesích anděl se svatozáří 

s pěti hvězdami v pravé ruce a palmovou ratolestí v levé.  

 Stav oltářního obrazu je dobrý. 

 

Obraz na hlavním oltáři: 270 cm x 147 cm 

 

9. Černousy, kaple sv. Jana Nepomuckého, obraz, klasicismus, 19. století 

GPS: 51°0'20.517"N, 15°3'11.696"E 

 Na kruchtě se nalézá nezarámovaný obraz sv. Jana Nepomuckého namalovaný olejem 

na plátně. V jeho pravé spodní části je výjev ze svatojánské legendy, shození světce 

z pražského mostu do Vltavy. V levé části letí anděl v červené tunice a kožených opánkách 

směrem k ústřednímu motivy, ke sv. Janovi Nepomuckému stojícímu mezi šedými oblaky. 

Světec má nad hlavou svatozář s pěti hvězdami. Je oděn do kanovnického roucha. Pod jeho 

levou rukou se vznáší kniha, kterou nese malý anděl. Rozpažená pravice směřuje dlaní k nebi. 

Nad jeho pravým ramenem se vznáší anděl v modré tunice. Světci podává mučednickou 

palmovou ratolest a krucifix. Nad nimi poletují okřídlené hlavy andělů. Vrchol obrazu je 

prosvětlen gloriolou, v jejímž středu letí dva andělé nesoucí madonu. Obraz působí naivním 

dojmem.  

 Stav obrazu je zachovalý. 

 

Obraz na kůru: 137 cm x 81,5 cm 

 

10. Dětřichov, u hlavní silnice směrem na Frýdlant v Čechách, socha, počátek 18. století 

GPS: 50°53'47.119"N, 15°3'6.128"E 

                                                 
41 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 375-6. 
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 Pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého, vytvořená roku 1831,42 spadá typově 

do počátku 18. století. Nachází se vpravo od hlavní silnice směrem na Frýdlant v Čechách 

na okraji obce Dětřichov. Socha stojí na podstavci ze stejného matriálu a na malém žulovém 

stupni. Celek chrání malý ozdobný železný plůtek s brankou z přední strany. 

 Patka podstavce má hranolovitý tvar. Všechny její stěny nesou nápis, na bočních 

stranách umístěný v oválné kartuši. Dřík je velice zdobný. Jeho přední stěna má v dolní části 

mezi dvěma postranními mírně poškozenými volutami reliéf palmové ratolesti a lilie. 

O kousek výš je v kartuši, ozdobené palmetou, reliéf sv. Josefa, držícího v pravé ruce Krista. 

Čelo dříku ukončují dvě postranní luisézní voluty. Na pravé stěně dříku je reliéf sv. Ludmily. 

V kartuši pod ním se nachází nápis, popisující reliéf. Pravou stěnu ukončuje rokaj, která je 

masivní v poměru k reliéfu. Vedle ní jsou v levém rohu čtyři důlky umístěné do tvaru 

obdélníka, ve kterých byla s největší pravděpodobností dříve umístěna tabulka. Hrana stěny 

je postříkána červenou barvou. Na zadní stěně dříku je nápis, který charakterizuje výjev 

v kartuši nad ním. Je zde reliéf sv. Gelasia. Levá stěna tvoří reliéf se sv. Václavem, popiskem 

a rokají. Hlavice má tvar segmentové římsy. Na čelní stěně, jejíž levá část je poškozena 

se nalézá nápis uprostřed kartuše s palmetou nápis. Figury světců na reliéfech jsou oděny 

do rozevlátých rouch, jejichž prvky jsou dobově upraveny do období, kdy jednotlivé osoby 

žily. 

 Socha světce stojící na malém soklu, je oděná v kanovnickém mírně řaseném rouchu, 

zpod něhož mu vyčnívá pravá bota. V místech, kdy bychom čekali levou, je sutana 

poškozena. Sv. Jan Nepomucký stojí v rovné póze. Na hlavě s polodlouhými, lehce 

zvlněnými vlasy a krátce zastřiženým plnovousem se nachází biret. Svatozář, která měla své 

původní místo kolem světcovy hlavy, spadla na ramena sochy. Pohled světce směřuje ke 

krucifixu s chybějící částí kříže, který sv. Jan Nepomucký svírá ve svých rukou a má ho 

položený na pravém rameni. Na levé ruce chybí dva prsty. 

 Dle rozdílu ve stylu zpodobnění sochy světce a postav na reliéfech a dekoraci kartuší 

soudím, že byly vyrobeny v jiných obdobích či dílnách. Podstavec nese rokokové prvky, 

kdežto socha svým provedením spadá do mladšího období. Patka s nápisy týkajícími se 

sv. Jana Nepomuckého přivádí ke dvěma myšlenkám. Buď byla patka vyrobena společně 

se sochou a dodatečně připojena k dříku, nebo socha světce není původní. 

 Stav objektu je špatný. Při minulých restaurováních byly chybějící části podstavce 

                                                 
42

Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 61. 
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doplněny betonem, který dnes na některých místech praská. Bylo by třeba sochu očistit 

od mikroskopické řasy a červených postřiků, odstranit betonové doplňky a vyrobit jejich 

šetrnější variantu. Taktéž připojit chybějící části objektu. Poslední restaurování provedli 

akademičtí sochaři Radko Plachta, Mojmír Preclík a Jiří Rada v roce 1967.43 

 

Nápisy 

Přední stěna v erbu: nečitelný 

Patka: Gewidmet / zur / Verehrung des H. Johann v. Nep. 

Hlavice: Nečitelný německy tesaný čtyřřádkový nápis, čitelné je pouze slovo Wunder ve 

třetím řádku. Mohlo by se jednat o verš z bible. 

Pravá boční stěna: 

Patka. Heiliger Johannes / Bitte Gott für uns um Gnade. / Daß er uns barmherzig sei. / Daß 

wir auf dem Lebenspfade / Folgen seinem Worte treu. 

Dřík: St. Ludmilla 

Reliéf sv. Ludmily 

Zadní stěna:  

Patka: Restaurirt 1871 / [Bauer]guter. Apollonia Senndner. / Jos. Gahler 

Dřík: St. Gelasius 

Reliéf sv. Gelasia 

Levá boční stěna: 

Patka: Heiliger Landespatron! / Flehe dass der Herr der Güte / Unser Vaterland behüte / Uns 

beschirm in jeder Noth. / Und uns stärke in dem Tod. 

Dřík: St. Wenzeslaus 

Reliéf sv. Václava 

 

Socha: 175 cm x 58 cm x 51 cm 

Sokl: 25 cm x 52 cm x 46 cm 

Hlavice: 30 cm x 95 cm x 73 cm  

Dřík: 102 cm x 77 cm x 55 cm 

Patka: 74 cm x 84 cm x 80 cm 

                                                 
43 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 523. 
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Stupeň: 18 cm x 142 cm x 139 cm 

Stupeň: 1 cm x 222 cm x ? cm44 

 

11. Dlouhý Most, kostel sv. Vavřince, postranní oltář, rané baroko 

GPS: 50°42'48.589"N, 15°4'23.929"E 

 Pravý postranní oltář sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Vavřince je mramorovaný 

v barvách šedi doplněné o černé a zlaté štafírování. Svatostánek je tvořen jednoduchou 

mensou, predelou, retabulem a nástavcem. Sochařské práce a výzdobu realizoval v roce 1818 

Jakub Ginzel.45 

 Na mense je postavena socha Ježíše Krista. Predela je rozdělena na tři pole. Dvě 

postranní jsou svislá a prostřední podlouhlé. Po stranách retabula se nacházejí pilastry, které 

mají pod hlavicemi volutové konzole. Zakončuje je abakus.  

 V prostoru mezi nimi se v černém rámu lemovaném žárovkami nachází obraz sv. Jana 

Nepomuckého. Pochází z kostela sv. Prokopa v Hodkovicích nad Mohelkou. Namaloval 

ho olejem na plátno František Ginzel a v roce 1894 obnovil malíř Maschek z Rychnova.46 

Světec je oděn do kanovnického roucha, stojí na stupni oltáře a levou rukou se opírá o mensu. 

Levé koleno má mírně pokrčené. V rukou svírá krucifix. Zobrazovaný má poklidný pohled 

směřující k tělu Krista na kříži. Jeho hlava je pokryta nakrátko ostříhanými světle hnědými 

vlasy a plnovousem. Nad ní září pět hvězd. Nad svatým Janem Nepomuckým se vznáší oblak 

se dvěma andílčími hlavami. Uprostřed nástavce je připevněna jedenácticípá gloriola 

se čtyřmi bílými obláčky a hvězdičkami tvořícími ovál, v jehož středu se nachází jazyk. Dle 

toho můžeme soudit, že jde o původní zasvěcení oltáře sv. Janu Nepomuckému. Na sloupcích 

nástavce sedí dva andílci. Oltář je ukončen přerušovanou segmentovou římsou s prostřední 

částí ve tvaru oblouku. Nad oltářem se nachází dlouhá tyč, která mohla sloužit k zavěšení 

lucerny.  

 Oltář je dobře zachovalý. Plátno obrazu je mírně popraskáno. 

 

Obraz: 208 cm x 111 cm 

 

                                                 
44  Zadní část stupně je začleněna do zeminy, proto jej není možno změřit. 
45 

Státní okresní archiv Liberec, Archivní knihovna, Karl KÜHN, Místopis historických a uměleckohistorických 
památek v okresu Liberec, přeložil Rudolf Anděl, strojopis, sign. B 979. 
46 Tamtéž 
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12. Dlouhý Most, u kostela sv. Vavřince, počátek 19. století. 

GPS: 50°42'48.589"N, 15°4'23.929"E 

 Polychromovaná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého se nachází vedle kostela 

sv. Vavřince. Stojí na třech žulových stupních a podstavci. 

 Patka a dřík podstavce mají hranolovitý tvar a hladké stěny. Na čelní straně dříku je 

vidět pět malých otvorů. Čtyři z nich tvoří vrcholy pomyslného obdélníku, pátý se nachází 

uprostřed nad nimi. Zřejmě v nich byla umístěna destička s nápisem a jeden ze dvou úchytů 

na lucernu. Ten druhý se nachází uprostřed čelní strany hlavice.  

 Socha světce je od podstavce oddělena římsou. Sv. Jan Nepomucký je oděn v jemně 

řaseném kanovnickém rouchu. Zpod černé sutany vyčnívají černé boty. Biret, almuci, 

škapulíř, štola a knoflíky sutany jsou neuměle nově natřeny modrou barvou. Bílou rochetu 

lemuje zlatá krajka. Světec s lehce zvlněnými černými vlasy a plnovousem má na hlavě biret. 

Jeho černé oči pozorují příchozí. V rukou svírá krucifix, který se dotýká světcova levého 

ramena. Ježíš společně s destičkou s nápisem INRI na vrchní části kříže má hnědou barvu.  

 Socha je i přes nevyvedené novodobé kolorování v dobrém stavu. 

 

Socha: 152 cm x 40 cm x 30 cm 

Hlavice: 25 cm x 76 cm x 76 cm 

Dřík: 128,5 cm x 52 cm x 52 cm 

Patka: 55 cm x 60 cm x 60 cm 

 

13. Ferdinandov, pod hřbitovem, socha, počátek 19. století 

GPS: 50°52'16.06"N, 15°10'28.994"E 

 Socha sv. Jana Nepomuckého stojí ve výklenku v blízkosti hřbitovní zdi 

ve Ferdinandově. Nachází se na třech schodech a na podstavci.  

 Patka má tvar hranolu. Spodní část dříku je stupňovitá. Na čelní stěnu je upevněna 

kovová tabulka s nápisem. Nad ní je připevněná polychromovaná lucerna. 

 Socha světce stojí na nízkém soklu. Je oděna v přilehlém kanovnickém rouchu. 

Nad hlavou s biretem září gloriola složená s pěti šesticípých hvězd. Sv. Janu Nepomuckému 

visí na ramenou kříž zavěšený na stuze. Ve svém náručí svírá krucifix. Ze sutany světci 

vyčnívají špičky bot. 

 Socha je v zachovalém stavu. 
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Nápis: Sv. Jene Nepomucký, / oroduj za nás! 

 

Socha: 104 cm x 40 cm x 20 cm 

Sokl: 6 cm x 28 cm x 24,5 cm 

Lampa: 48 cm x 20 cm x 20 cm 

Hlavice: 15 cm x 62 cm x 47 cm 

Dřík: 106 cm x 67 cm x 51 cm 

Patka: 50 cm x 80 cm x 62 cm 

Schod 3. : 15 cm x 203 cm x 202 cm 

Schod 2. : 10 cm x 203 cm x 36 cm 

Schod 1. : 3 cm x 203 cm x 60 cm 

 

14. Frýdlant v Čechách, římsko-katolická fara v Kostelní ulici, socha, počátek 18. století 

GPS: 50°55'20.655"N, 15°4'45.699"E 

Částečně zlacená slitinová socha sv. Jana Nepomuckého se původně nacházela na mostě v 

obci Krásný Les, dnes ji najdeme na frýdlantské faře.47 Světcova hlava hledí směrem vzhůru. 

Sv. Nepomuk je oblečen do kanovnického roucha, tedy do almuce svázané šňůrami se střapci. 

Na krku sv. Jana Nepomuckého nezvykle visí amulet, na němž je vyobrazena madona. V levé 

ruce světec svírá biret, v pravici krucifix s pozlaceným tělem Ježíše. 

 Objekt je v dobrém stavu. 

 

Socha:90 cm x 25 cm x 26 cm 

Sokl: 6 cm x 24 cm x 23 cm 

 

15. Frýdlant v Čechách, most přes řeku Smědou, socha, druhá polovina 18. století, typ 

dynamický 

GPS: 50°54'57.342"N, 15°7'50.739"E 

 Pískovcová, původně polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého se nachází 

vpravo na mostu přes řeku Smědou v Hejnické ulici směrem na Frýdlant v Čechách. Stojí 

na podstavci, stupni a zídce mostu. 

 Patka podstavce je hrubě opracovaná, má hranolovitý tvar s vykrojenými rohy. 

                                                 
47 Josef SÝKORA, Frýdlantsko ve znamení kříže, Frýdlant 1997, s. 25. (není jasné, zda jde o tuto sochu). 
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Ukončena je segmentovou římsou, na kterou plynule navazuje betonový dřík, jehož strany 

jsou prolomeny ve tvaru přímého oblouku. Na čelní stěně je umístěna dnes prázdná kartuše. 

Hlavice kopíruje půdorys patky. 

 Socha v kontrapostu s horní polovinou těla obloukovitě prohnutou vpravo je vytesána 

do pískovce. Světec je oděn do bohatě řaseného kanovnického roucha. Na hlavě pokryté 

drobnými kudrlinami vlasů a vousů má posazený biret. Jeho pohled směřuje k příchozím. 

V zkostnatělých rukách svírá masivní krucifix. Levou ruku má vysoce pozdviženou a objímá 

jí Kristovo tělo. 

 Socha je ve velmi dobrém stavu. Poslední restaurování provedli Vanesa Trostová 

a Jan Brabec v roce 2006.48 

 

Dnes nečitelný nápis v kartuši: [WOHL Denen / DIE OHNE MAKEL / LEBEN, / UND IM 

GEISTE / DES HERRN / WANDELN.] 49 

 

Socha: 200 cm x 110 cm x 55 cm 

Hlavice: 18 cm x 115 cm x 75 cm 

Dřík: 106,5 cm x 125 cm x 90 cm 

Patka: 58 cm x 126,5 cm x 90 cm 

 

16. Frýdlant v Čechách, u děkanského kostela Nalezení sv. Kříže, mariánský sloup, 1723 

GPS: 50°55'15.041"N, 15°4'42.283"E 

 Mariánský sloup postavený roku 1723 na horním náměstí sochařem O. Doubkem byl 

roku 1799 přenesen na své dnešní místo k děkanskému kostelu Nalezení sv. Kříže 

postaveného roku 1723. 50Je složený ze dvou stupňů: dolního, horního podstavce a sloupu se 

sochou Panny Marie. 

 Dolní podstavec má půdorys čtverce s vystouplými pilíři v oblasti vrcholů. Na čelní 

a zadní stěně nese špatně čitelný německý nápis. Ostatní stěny jsou hladké. Všechny pilíře 

mají pod segmentovou hlavicí velkou volutu s listem. Na jednotlivých pilířích stojí na malých 

soklech sochy světců. Jsou zde svatá Anna, Jáchym, Jan a Josef.51 Na hlavici volně navazuje 

                                                 
48 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 395. 
49 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 224. 
50 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, s. 353. 
51 Vratislav NEJEDLÝ, Pavel ZAHRADNÍK, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře, Praha 2003, 
s. 194. 



 

34 

 

horní podstavec. Na čelní stěně nese kartuši. Nad ní se stáčí voluta s listem spojující 

ji s hlavicí.  

 Tato část slouží jako konzola pro sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla 

k mariánskému sloupu přistavěna mezi léty 1723 až 1729.52 Světec je oděn do splývaného 

jemně řaseného kanovnického roucha. Jeho tělo se vytáčí směrem nalevo k nebesům. Podle 

tvaru ruky můžeme předpokládat, že v ní kdysi držel krucifix. V pravé svírá biret. 

Za sv. Janem Nepomuckým je patka sloupu s hladkým dříkem a korintskou hlavicí. 

Na ní stojí Assumpta. 

 Objekt je v dobrém stavu. 

 

Nápis na přední stěně dříku: Renoviert / und übertragen / [vom Markt auf dem Kirchplatz] / 

[auf Kosten] / [der Stadtgemeinde] / 1898 / Renoviert / im Jahre 1932 / [von] [---]  

Zadní stěna dříku: Errichtet /[im] Jahre 1723 / [durch] Stiftung / Der hi[esig]en [Bü]rger / 

[T]obias Stra[cke] u. Joh[an] Stra[c]ke / Renoviert / [Jahre 1824] / [---] / [---]/ [---].53 

 

Stupeň 2. :17 cm x 207 cm x 207 cm 

Stupeň 1.: 17 cm x 271 cm x 265 cm54 

 

17. Hejnice, most přes řeku Smědou směrem na Ferdinandov, 30. léta 18. století, typ 

statický 

GPS: 50°52'38.131"N, 15°11'5.305"E 

 Na kamenném mostu přes řeku Smědá směrem na Ferdinandov se nachází na pravé 

straně socha sv. Jana Nepomuckého. Původně stála na zahradě domu č. p. 73.55 Stojí na jemně 

opracovaném pískovcovém podstavci na mostku. 

 Podstavec je bez patky. Dřík má hranolovitý tvar. Na čelní stěně je vytesána 

kartuše s latinským nápisem, která v sobě skrývá chronogram 1727. Na bočních 

stěnách jsou kartuše bez nápisů. Do zadní hladké stěny a zad sochy je umístěna železná tyč, 

která sochu přidržuje. 

 Světec v kanovnickém rouchu stojí v mírně předkloněné póze. Ze svatozáře, která 

                                                 
52 Vratislav NEJEDLÝ, Pavel ZAHRADNÍK, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře, Praha 2003, 
s. 194. 
53 Přepsáno s pomocí: Vratislav NEJEDLÝ, Pavel ZAHRADNÍK, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy 
a pilíře, Praha 2003, s. 194. 
54 Kvůli nadměrné velikosti neuvádím více rozměrů. 
55 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 265.  
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původně zdobila hlavu světce, se zachovaly pouze kousky železné obruče vyčnívající světci 

z ramenou. Sv. Jan Nepomucký s biretem na hlavě má delší rovné vlasy a jemně zvlněný 

plnovous. Jeho pohled směřuje ke krucifixu, který drží v levé ruce. Pravici má položenou 

na hrudi. Světcovo pravé koleno je mírně pokrčené. 

 Rocheta nese známky bílé barvy a zlacení, sutana zase zbytky černé. To dokazuje 

původní polychromování. 

 Socha je až na poškozenou svatozář v dobrém stavu. 

 

Nápis: PRO / VENERATI,, / ONE SANCTI / IOANNIS NEPO,,/ MVCENI HAEC / 

STATVA EREC,, / TA ET POSITA / EST á CLIENTE / ET CVLTORE. / C(hristoph) : K. 

(rause),56 

 

Socha: 156 cm x 77 cm x 43 cm 

Sokl: 12 cm x 47 cm x 75 cm 

Hlavice: 14 cm x 81 cm x 81 cm 

Dřík: 110 cm x 59 cm x 59 cm 

Zídka mostu je vysoká 106 cm 

 

18. Hejnice, před kostelem Navštívení Panny Marie, socha, druhá polovina 18. století, 

typ statický 

GPS: 50°52'33.597"N, 15°10'55.974"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého zhotovena roku 1750 sochařem Antonem 

Weberem z Frýdlantu a kameníkem Joh. Jos. Riemerem z Hrádku nad Nisou.57 Nachází se 

před kostelem Navštívení Panny Marie. Stojí na vysokém podstavci ze stejného materiálu, 

který volně navazuje na žulový, z části omítnutý podstavec zabudovaný v zídce, tvoří 

společně s protější zdí se sochou sv. Václava vchod do chrámového předdvoří. Jeho dřík nese 

ve středu stěn kartuše, hlavice má hranolovitý tvar. Navazuje na ni hladká hranolovitá patka 

hlavního podstavce s vykrojenými rohy. Dřík ve tvaru hranolu je pokryt bosáží. Hlavici tvoří 

segmentová římsa. 

 Socha sv. Jana Nepomuckého stojící v esovité póze má na sobě řasené kanovnické 

                                                 
56 Vlastník domu č. p. 73, dle Karla KÜHNA, Landkreis Friedland, Teil V., strojopis Knihovna Ústavu dějin 
umění signatura C 2261, s. 265.  
57 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s 264. 
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roucho. Hlava pokrytá biretem, vlnitými polodlouhými vlasy a plnovousem pohlíží 

na krucifix, který světec svírá v rukou.  

 Socha je ve velmi dobrém stavu. Poslední restaurování provedl akademický sochař 

Peter Váňa v roce 2000.58 

 

Socha: 159 cm x 60 cm x 46 cm 

Hlavice: 37 cm x 83 cm x 83 cm 

Dřík: 150 cm x 44 cm x 40 cm 

Patka: 22 cm x 54 cm x 50 cm 

Podstavec zabudovaný v zídce: 

Hlavice: 23 cm x 63 cm x 60 cm 

Dřík: 68 cm x 57 cm x 53 cm 

Patka: 34 cm x 57 cm x 53 cm 

 

19. Hejnice, kostel Navštívení Panny Marie, postranní oltář se sochou, vrcholné baroko 

GPS: 50°52'32.184"N, 15°10'49.061"E 

 Postranní oltář sv. Jana Nepomuckého se nachází v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Jedná se o poslední oltář po levé straně kostela. Původně zde stával milostný obraz, který 

však byl 12. května 1788 vyměněn na náklady správce statku Bretschneidera, za sochu 

sv. Jana Nepomuckého.59 Jeho prostor je ohraničen balustrádou. Oltář se skládá z mensy, 

tabernáklu, predely, retabula a nástavce. Jde o dřevěnou zlacenou a stříbřenou oltářní 

architekturu. 

 Jednoduchá mensa má čelní stěnu dekorovanou kovem. Uprostřed ní je oválný 

medailon s jazykem, kolem něhož září gloriola a pět šesticípých hvězd. Zbytek stěny nese 

vegetabilní motivy. Tato mensa se od ostatních částí oltáře liší odstíny barev, které má tmavě 

laděné. Z toho můžeme usuzovat, že byla přidána k svatostánku dodatečně. Skříňový 

obloukový tabernákl s nakoso vystupujícími volutami s akanty po stranách a konzolou 

na vrcholu nese vyobrazení krucifixu, pod nímž klečí na skále dvě ženy, nejspíše Marie. 

Predelu tvoří stříbrný pás se zlatým květinovým dekorem. Na každé straně má pár oblých 

volutově zakončených uší. Dolní část retabula je rozdělena do pěti polí zlacených výsečí 

se stříbrnými kartušemi. Čtyři z nich slouží jako konzole pro tordované sloupy, na jejichž 

                                                 
58

 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 749. 
59 Julius HELBIG, Geschichte der Kirche und des Klosters in Haindorf, Friedland 1894, s. 64. 
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kompozitní hlavici se nachází nástavec s profilovanou římsou zespodu ozdobenou akanty 

a vegetativním motivem, na které je posazena kopule a dvě vázy po stranách. Ta vytváří 

kapličku s nikou, v níž se na podstavci nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Vrchní část 

kopule je zevnitř zlacená a nese stříbrné síťování vyplněné růžemi. Vnější povrch tvoří 

stříbrná síť kosočtverců s růžemi ve vrcholech. Na čelní stěně je bohatě prolamovaná kartuše 

s mušlí v horní části. Na kopuli stojí dva usmívající se andělíčci, kteří přidržují zlatou korunu 

navléknutou na kříži stojícím na stříbrném půlměsíci. 

 Polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého stojící na hranolovitém podstavci 

s volutovým pásem po stranách a květinou uprostřed má mírně nakloněný postoj vlevo. Je 

oděna do bohatě řaseného rozevlátého kanovnického roucha. Na hlavě s biretem má svatozář 

tvořenou pěti šesticípými hvězdami. Pohled upírá ke krucifixu, který drží svou levou rukou, 

v pravé svírá palmovou ratolest. Rocheta má nezvykle purpurovou barvu, zvolenou asi pro 

lepší sladění s pozadím. Levé koleno je mírně pokrčeno. Ze sutany vyčnívají špičky bot. 

Za sochou bylo umístěno nebe, které zakrývalo výklenek s milostným obrazem.60 Svatostánek 

nese atributy dvou světců, Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.61 

 Objekt má trošku odřenou barvu, jinak je v dobrém stavu. 

 

Socha: 131 cm x 75 cm x 40 cm 

Podstavec: 47 cm x 45 cm x 25,5 cm 

 

20. Hodkovice nad Mohelkou, u hřbitova, socha, 30. léta 18. století, typ dynamický 

GPS: 50°39'49.251"N, 15°5'18.356"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého byla postavena roku 1733 farářem 

Ferdinandem Knobchem jako vzpomínka na svatořečení sv. Jana Nepomuckého konané roku 

1729.62 Nachází se u hřbitovní zdi hodkovického hřbitova, stojí na stupni a hranolovitém 

podstavci ze stejného materiálu. Profilovaná patka pokračuje do podstavce, který má 

čtvercový půdorys. Z čelní strany nese kartuši. Nápis v ní je zvýrazněn zlatou barvou. 

Je v něm skryt chronogram 1733. Podstavec je ukončen profilovanou hlavicí. 

 Světec oblečený do kanovnického roucha stojí v esovitém prohnutí. Nad hlavou má 

svatozář, složenou z pěti šesticípých hvězd. Sv. Jan Nepomucký se dívá směrem 

                                                 
60 Julius HELBIG, Geschichte der Kirche und des Klosters in Haindorf, Friedland 1894, s. 64. 
61 Ludvík STRUŽNÝ, Atributy – vybraných biblických postav, světců a blahoslavených, Čelákovice 1996, s. 172, 
271, 264. 
62 Karl KÜHN, Místopis historických s. 44. 
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k pozlacenému krucifixu, který svírá v pozdvižené  pravé ruce. Levou má přitisknutou k tělu 

a drží v ní biret s palmovou ratolestí. Levé koleno je mírně pokrčeno. 

 Socha je mírně porostlá mikroskopickou řasou.  

Objekt je ve velmi dobrém stavu. Naposledy byl restaurován v roce 1996.63 Od ostatních 

nalezených soch se liší tím, že má před sebou moderní nápisovou tabulku. 

 

Nápisy 

Podstavec: STATVA ISTA / HONORI & VENE: / :RATIONI DIVI / IOANNIS CON: / 

:FESSORIS VIR: / :GINIS MARTIJ. / RIS ERECTA / A / FERDINANDO / KNOBLOCH 

/P: T: CURATO LI: / :BENA VIENSI 

Tabulka před objektem: Socha sv. Jana Nepomuckého / z roku 1733 / Sochu dal postavit 

hořovický / duchovní Ferdinand Knobloch po / svatořečení Jana Nepomuckého, ke / kterému 

došlo v roce 1729. // Hodkovická nadace 

 

Socha: 313 cm x 90 cm x 57 cm 

Sokl: 53 cm x 60 x 60 cm 

Hlavice: 27 cm x 115 cm x 115 cm 

Dřík: 121 cm x 70 cm x 70 cm 

Patka: 38 cm x 13 cm. 13 cm 

Stupeň: 10 cm x 172 cm x ? cm64 

 

21. Hodkovice nad Mohelkou, u silnice směrem na Pelíkovice, socha 

GPS: 50°39'51.732"N, 15°5'43.434"E 

 Při poslední návštěvě místa dne 22. července 2009 byla socha zahalena. Zřejmě 

na ní probíhá restaurování. Z toho důvodu nelze určit bližší informace. 

Ve zprávě NPÚ ÚOP v Liberci Č. R. Ú. S. 29983/5-4288 je o objektu tako zmínka: „Socha 

sv. Jana Nepomuckého se nachází nad potokem, u nově předělaného mostku. Vlastní socha je 

novodobou pískovcovou kopií, je postavena na vysokém původním hranolovém soklu, dole 

rozšířeném, s hranolovou základnou. Sokl je ze všech stran opatřen obdélnými, tesanou 

linkou lemovanými zrcadly. Sokl je ukončen převislou profilovanou římsou s kvadratickým 

profilovaným nástavcem. Vlastní socha je v podživotní velikosti, orientovaná čelem k severu. 

                                                 
63 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 751. 
64 Zadní část stupně je začleněna do zeminy, proto jej není možno změřit. 
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Světec je oděn do alby a dalmatiky, s přehozeným typickým pláštíkem. Na hlavě má biret a 

svatozář s 5 hvězdami. Rysy obličeje jsou znázorněny jen povšechně, je zobrazen jako muž 

středního věku s bradkou a dlouhými vlasy. V pravé ruce drží na prsou krucifix. Slohem se 

řadí do konce poloviny 19. století“ 

 

 

22. Hodkovice nad Mohelkou, kostel sv. Prokopa, obraz, klasicismus 

GPS: 50°39'50.692"N, 15°5'18.015"E 

 Obraz sv. Jana Nepomuckého, namalovaný olejem na plátno, nese zobrazení světce 

obdarovávajícího žebráky. Nachází se na prvním kůru kostela sv. Prokopa v Hodkovicích 

nad Mohelkou.65 

 Zlatý rám obrazu je tvaru obdélníku s půlkruhovým vrškem. Je zdoben pásem listovce, 

který vrcholí rokajemi. Světec oděn do zplihlého kanovnického roucha. Na hlavě směřující 

k žebračce má biret. Prsty levé ruky lehce svírá malý krucifix. Pravou rukou podává ženě 

minci. Ta klečí u jeho nohou s dítětem opírajícím se o její klín. Na opačné straně obrazu 

je polonahý žebrák. Levou rukou přidržuje berlu a pravou natahuje ke světci. Sedí 

na kamenném stupni a upírá pohled na sv. Jana Nepomuckého. Scéna se odehrává u domu 

v blízkosti mostu přes řeku. 

 Plátno je popraskané. Dolní okraj rámu je mírně poškozen. 

 

Obraz: 140 cm x 100 cm 

 

23. Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka, Mariánské sousoší, 1710 

GPS: 50°39'56.611"N, 15°5'25.628"E 

 Na hodkovickém náměstí stojí mariánský sloup. Z nápisů vytesaných na dříku lze 

vyčíst, že byl zhotovený obyvateli města roku 1710 na památku moru a požáru v roce 1709. 

Vysvěcený byl roku 1728.66 Letopočty jsou zde uvedeny v podobě chronogramů.  

 Sloup je obklopen šesti sochami světců stojících na balustrádě. Ta má čtvercový 

půdorys. V přední části se nachází železná branka, k níž vedou tři stupně. Uprostřed 

balustrády se tyčí na podstavci se stupňovitou patkou, hladkým dříkem a římsko-korintskou 

hlavicí vysoký sloup, na jehož vrchu stojí Immaculata. 

                                                 
65 Dle zdejšího pátera Maňáska jde o importované dílo. 
66 Karel KÜHN, Místopis historických a uměleckohistorických, s. 44. 
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 Na levé straně balustrádového podstavce se mezi sv. Prokopem a sv. Floriánem 

nachází socha sv. Jana Nepomuckého, která je oděna do mírně zřaseného kanovnického 

roucha. Nad hlavu lehce nakloněnou vpravo má světec svatozář složenou z pěti šesticípých 

hvězd. V pravé ruce svírá biret, v levé drží krucifix, který se mu opírá o rameno. Ze sutany 

vyčnívá levá špička boty. 

 Objekt je ve velmi dobrém stavu 

 

Nápisy 

Přední stěna dříku kolem kartuše: RENOVATUM DONIS MULIERUM ANNO 

MDCCCLXX. (1870) 

Přední stěna dříku v kartuši: HANC / MATRI DEI / offert / PLEBS LIBENA / VIENSIS 

(chronogram 1710) 

Zadní stěna dříku: ANNO DOMINI / 1 . 7. 10. / Renowirt / 1832 / 1964 / 1994. 

Levá boční stěna dříku: VIRGO POTENS / fortIs CLeMens/ PIA FIDELIS / PROTEGe 

NOS (chronogram 1710) 

Pravá boční stěna dříku: APESTE fAME / BeLLO et IN / CENDIO VIRgo / PIA NOS 

ERIPE67 (chronogram 1710) 

Na cedulce před objektem: Mariánské sousoší z roku 1710. / Latinský nápis říká: tuto sochu 

věnovali Matce Boží hodkovičtí / občané. Moru, hladu, války a ohně / zbav nás, Panno 

zbožná, Panno / mocná, silná, laskavá, věrná, / ochraňuj nás. / Sochy na balustrádě jsou: vlevo 

- sv. Václav, Anděl strážce, sv. Vojtěch / vpravo - sv. Prokop, sv. Jan / Nepomucký, 

sv. Florián, / Hodkovická nadace 

 

Socha: 165 cm x 70 cm x 40 cm 

Balustráda: výška 55 cm 

 

24. Hodkovice nad Mohelkou, kostel sv. Prokopa, vitraj, 1928 

GPS: 50°39'51.032"N, 15°5'18.117"E 

 První okno, zabudované v záklenku, na levé straně vítězného oblouku nese vitraj 

s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého. 

 Okno je rozděleno na šest svislých obdélníků. Opticky je rozvrhnuto na pozadí tvořené 

                                                 
67 Slova rozdělena podle přepisu Karla KÜHNA, Topographie der histrorischen und kunstgeschichtlichen 
Denkmale in der Tschechislowakischen Republik: der Bezirk Reichenberg, Prag 1934, s. 169 
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jednoduchými tvary a ústřední motiv v kartuši postavené na malé truhličce s nápisem, 

z jejíchž stran vyčnívají dva zelené listy. Světec stojící na zeleném podloží je oděn 

do kanovnického roucha, které je namalováno na skle. Nad hlavou s biretem má svatozář a pět 

pěticípých hvězd v kroužcích. Pohled světce směřuje ke krucifixu, který svírá společně 

s palmovou ratolestí v levé ruce. Pravou má přiloženou k ústům v gestu mlčení. Z pod almuce 

sv. Janu Nepomuckému vyčnívá štola. Jsou vidět špičky světcových bot. 

 Vitraj je v dobrém stavu.68 

 

Nápis: DEDICAVIT / JOANNES NEP. NÁHLOVSKÝ / DECANUS A. D. 1928. 

 

25. Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postranní oltář, 

vrcholné baroko, 1. polovina 18. století 

GPS: 50°58'7.52"N, 15°12'10.621"E 

 Boční oltář sv. Jana Nepomuckého se nachází na levé straně vedle kazatelny na stěně 

nesoucí vítězný oblouk. Skládá se z mensy, predely, retabula a nástavce. Jedná se o techniku 

mramorování a zlacení. 

 Mensa má po stranách a ve středu konzole. Na bočních stojí bílé tordované sloupy 

se zlacenou hlavicí s motivem akantů, volut a rozet. Prostřední je prázdná. Predelu tvoří 

podélné obdélníkové pole se zlacenými rozetami. Prostor retabula vyplňuje obraz 

v pozlaceném rámu v horní části s rokajovou výzdobou.  

 Na obrazu namalovaném olejem na plátně je vyobrazen sv. Jan Nepomucký. Světec 

sedí na oblaku. Ruce rozpažené v gestu smíření s dlaněmi natočenými k nebi. Hlavu porostlou 

světlými vlasy a vousy má jemně nakloněnou vpravo. Sv. Jan Nepomucký je oděn do jemně 

řasného rozevlátého kanovnického roucha. Obruby rochety jsou lemovány bílou krajkou. 

Na oblaku vedle světce leží vedle sebe biret a palmová ratolest. Pod ním se nachází výjev 

Karlova mostu a Vltavy, v pozadí Pražský hrad. 

 Nástavec je od retabula oddělen segmentovou římsou. Po stranách stojí konzole 

ve formě volut. Na nich se nacházejí vázy. Pravá je poškozená, chybí jí jedno ucho. 

Na vrcholu se vypíná trojúhelníkový segmentový štít uprostřed s volutami, mezi nimiž 

je akant. Na ploše nástavce je umístěn kruh tvořený mráčky s paprskovitou svatozáří 

vně i uvnitř. Ve středu té vnitřní je zobrazen jazyk.  

                                                 
68 Bližší údaje budou zveřejněny v připravované bakalářské práci Ivy Krupauerové: Vitráže a další okenní 
výzdoba sakrálních i profánních objektů v Liberci, Liberec 2010. 
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 Obraz je v zachovaném stavu. 

 

Obraz: 184 cm x 120 cm 

 

26. Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje, přenosný oltář, rokoko 

GPS: 50°51'15.49"N, 14°50'40.942"E 

 Na levé straně kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou se nachází přenosný oltář 

vysvěcený v roce 1737.69 Skládá se z mensy, predely, retabula a nástavce s kompozicí. 

Je vytvořen technikou štafírování. 

 Sarkofágová žulová mensa nese na své horní části tři rokaje. Nakoso zaoblená predela 

s rokajemi na postranních pilířích vytváří místo pro tabernákl, který zde však chybí. Ve svém 

středu má černou kapku s rokají, která jako by, stéká z profilované římsy nad ní. Na té se 

nachází retabulum ve svém středu nesoucí návěs tvořený bohatou štukovou výzdobu 

s obrazem sv. Jana Nepomuckého a nad ním medailonem s reliéfem Piety. Dekorace vrcholí 

lehce nakloněnou kartuší, která má uvnitř korunku a nad sebou řecký kříž.70 Strany retabula 

ohraničují nepravidelně zvlněné pilastry. Nástavec je tvořen profilovanou římsou ve středu 

zaoblenou do elipsového oblouku. Na něm je posazena kompozice tvořená mušlí a gloriolou, 

v jejímž středu jsou štukovou stuhou ztvárněna písmena. 

 V oválném bohatě dekorovaném rámu se nachází obraz sv. Jana Nepomuckého 

od malíře Jana Václava Spitzera, který jej namaloval olejem na plech.71 Světec na něm je 

oděný do splývaného kanovnického roucha. Je zde vyobrazena jen horní část jeho těla. Světec 

má netradičně krátké rovné vlasy a tvář bez vousů. Kolem hlavy hledící na krucifix, 

který svírá pravou rukou, mu září pět šesticípých hvězd. Levou rukou drží 

stránky v knize, které směřuje konec kříže. 

 Stav přenosného oltáře je dobrý. 

 

Nápis v gloriole: MA / RIA 

 

Obraz: 50 cm x 44 cm 

 

                                                 
69 NPÚ ÚOP v Liberci, karta památky, pořadové číslo 2975. 
70 Ludvík STRUŽNÝ, Atributy – vybraných biblických postav, světců a blahoslavených, Čelákovice 1996, s. 17. 
71 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, s. 465. 
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27. Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje, reliéf na zvonu 

GPS: 50°51'15.489"N, 14°50'40.379"E 

 Ve zvonici hrádeckého kostela sv. Bartoloměje se nachází zvon s reliéfy sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Josefa.72 

 

28. Hrádek nad Nisou, před kostelem sv. Bartoloměje, socha, počátek 18. století 

GPS: 50°51'15.359"N, 14°50'39.536"E 

 Před kostelem sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou stojí na stupni a podstavci 

pískovcové sochy sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého, oděného do kanovnického 

roucha. Všechny části objektu jsou vytvořeny z pískovce. Patka je ukončena oblounem. Čelní 

stěna dříku nese bohatě modelovanou kartuši s téměř nečitelným nápisem. V rozích této stěny 

jsou vytesána jednotlivá čísla tvořící letopočet 1708. Hlavice má segmentový tvar. 

 Socha v postoji do tvaru mělkého písmena C je oděna v řaseném kanovnickém rouchu, 

které netradičně splývá až do části soklu. Světec má na hlavě biret. Hledí k cestě. V rukou 

sv. Jan Nepomucký svírá krucifix. Tomu chybí vrchní část kříže. Pravé koleno má mírně 

pokrčené. Ze sutany vyčnívají boty. 

 Na kartuši a podstavci jsou znatelná dřívější restaurování v podobě doplňovaných 

chybějících částí. Ty se od původního kamene začínají oddělovat. Kartuše má uprostřed 

prasklinu. Dále je poškozen krucifix. Socha je porostlá mikroskopickou řasou. Objekt je sice 

v zachovaném stavu, ale v nejbližších letech bude potřebovat restaurování. Poslední provedli 

v roce 1970 akademičtí sochaři Radko Plachta, Mojmír Preclík a Jiří Rada.73 

 

Nápis:  

Čelní stěna dříku: 1708 

Kartuše: NEPO / MVCEN [US] 

 

Socha: 170 cm x 95 cm x 69 cm 

Sokl: 10 cm x 54 cm x 55 cm 

Hlavice: 20 cm x 88 cm x 88 cm 

                                                 
72 Podrobnější údaje budou zveřejněny v připravované bakalářské práci Jaroslava UHLÍŘE, Zvony na Liberecku 
do roku 2007, Liberec 2010. 
73 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 525. 
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Dřík: 101 cm x 53 cm x 54,5 cm 

Patka: 26 cm x 88,5 cm x 88,5 cm 

 

29. Hrádek nad Nisou, Liberecká ulice č. p. 300, socha, počátek 20. století 

GPS: 50°51'12.762"N, 14°50'59.235"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v Liberecké ulici za plotem domu číslo 

popisné 300. Objekt je tvořen stupněm, podstavcem a sochou. 

Patka obdélníkového půdorysu s profilovaným ukončením nese na své čelní stěně nápis. Dřík 

tvaru čtyřbokého hranolu má na čelní stěně v oválné kartuši, z vrchu ozdobené listovcem, 

německý, téměř nečitelný nápis. Hlavice má obloukovitý tvar.  

Sv. Jan Nepomucký, oblečený v jemně řaseném splývavém kanovnickém rouchu, stojí 

v mírně předkloněném postoji. Na hlavě má biret. Obě ruce jsou poškozené, chybí na nich 

některé prsty. Možná v nich dříve svíral krucifix či palmovou ratolest. 

Socha je vlivem umístění blízko silnice téměř celá černá. Potřebuje restaurátorský zásah, 

například vyčistit a doplnit chybějící části rukou. 

 

Nápisy 

Kartuše: [HEILIG]ER / [JOHAN]NES / [NEPO]MUK 

Patka: Gewidmet / von Familie Peuker / 1914. 

 

Socha: 126 cm x 35 cm x 30 cm 

Hlavice: 42 cm x 95 cm x 57,5 cm 

Dřík: 140 cm x 65 cm s 35,5 cm 

Patka: 20 cm x 114 cm x 64 cm 

 

30. Chrastava, Ještědská ulice, socha, polovina 18. století  

GPS: 50°48'34.939"N, 14°57'37.443"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojí v hrdé póze na stupni a podstavci 

ze stejného materiálu.  

 Patka čtvercového půdorysu k dříku připojena převodkou. Hranolovitý dřík 

s vykrojenými rohy má hladký povrch. Hlavice segmentového tvaru přechází do zkoseného 

profilovaného soklu. 

 Socha sv. Jana Nepomuckého oděná v bohatě řaseném nabíraném delším 
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kanovnickém rouchu. Světec má nad hlavou biret a svatozář a otvory pro pět hvězd. Levou 

ruku má pozdviženou k tváři hledící do krajiny a drží v ní menší mohutný krucifix. Do pravé 

ruky podává Sv. Jana Nepomuckého palmovou ratolest anděl nacházející se u jeho nohou. 

 Objekt je v dobrém stavu, je jen mírně porostlý mikroskopickou řasou. Poslední 

restaurování provedli akademičtí sochaři Michael Bílek a Bohumil Zemánek v roce 1995.74 

 

Socha: 185 cm x 70 cm x 50 cm 

Hlavice:46 cm x 85 cm x 85 cm 

Dřík: 128 cm x 78 cm x 78 cm 

Patka: 17 cm x 92 cm x 92 cm 

Stupeň: 12 cm x 200 cm x 200 cm  

 

31. Chrastava, Kostelní ulice, socha, počátek 19. století 

GPS: 50°49'9.16"N, 14°58'7.324"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojí na podstavci ze stejného materiálu. 

Patka obdélníkového půdorysu je na čelní stěně ozdobena kartuší a festonem. Oblounem je 

připojena k dříku. Ten má na přední stěně nápisovou kartuši se zlatě zvýrazněným textem, 

nad ní je také feston. Z textu vyplývá, že sochu nechal na své náklady postavit děkan 

Wondrak roku 1801. 

Rovněž boční stěny jsou dekorovány kartušemi. Segmentová hlavice stupňovitě přechází 

k soklu sochy. 

 Socha sv. Jana Nepomuckého je v jemně řaseném kanovnickém rouchu. Světec vzhlíží 

k nebesům. Na hlavě má posazený biret. Kolem něho se obtáčí zlatá svatozář se zachovanou 

jednou šesticípou hvězdou. Na krku mu visí velký medailon. Výjev na něm se nezachoval. 

Světec má na pravé ruce pozdvižené k nebi prsty v gestu přísahy. Levici má pokrčenou 

a připaženou k tělu. Díky poloze zápěstí můžeme soudit, že v ní něco svíral, nejspíše krucifix. 

Nad paží se mu vznáší palmová ratolest. Zpod sutany vyčnívají špičky bot. 

 Socha je ve výborném stavu. 

 

Nápis: DIVO / IOANNI / NEPOMUCENO / EREXIT / DECANUS / WONDRAK / 1801. 
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 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 578. 
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Socha: 188 cm x 85 cm x 55 cm 

Sokl: 7 cm x 44,5 cm x 39 cm 

Hlavice: 27 cm x 107 cm x 100 cm 

Dřík: 135 cm x 87,5 cm x 62 cm 

Patka: 45 cm x 93 cm x 84 cm  

 

32. Chrastava, náměstí 2. Máje, mariánské sousoší, 1732 

GPS: 50°49'1.852"N, 14°58'8.696"E 

 Pískovcové mariánské trojstupňové sousoší se nachází na chrastavském náměstí 

1. Máje. Pochází z roku 1732. Dílo je připisováno dílně Matyáše Brauna. Nechali ho na své 

náklady postavit místní obyvatelé. Je ve tvaru osmibokého hranolu se zaoblenými rohy.75  

 Ve spodní části se nalézá na válcových pilířích osm soch světců, sv. Antonína 

Paduánského, sv. Vavřince, sv. Floriána, sv. Václava, sv. Víta, sv. Šebestiána, sv. Josefa 

a sv. Jana Nepomuckého.76 Ve střední části sedí čtyři andílci. Na vrcholu je socha Panny 

Marie. 

 Svatý Jan Nepomucký v poloze v polokleku je oděn do kanovnického roucha. 

Na hlavě pozvednuté k nebesům mu září kruhová gloriola. Pravou rukou se drží za hruď, 

levici se vztyčným palcem, prostředníčkem a prsteníčkem v gestu mlčení má spuštěnou podél 

těla. Almuce nese netradičně kříže po stranách. Pod nohama se mu nalézá vodní vlna, která 

připomíná svatojánskou legendu o shození Janova těla do Vltavy.  

 Mariánské sousoší je v zachovalém stavu. 

 

Míry nebylo kvůli rozměrnosti objektu možno změřit 

 

33. Jindřichovice pod Smrkem, kostel Nejsvětější Trojice, oltář, vrcholné baroko 

GPS: 50°57'42.31"N, 15°15'1.227"E 

 Postranní oltář zasvěcený sv. Janu Nepomuckému se nachází v levé části kostela 

Nejsvětější Trojice. Je tvořen mensou, predelou, tabernáklem, retabulem a nástavcem 

s kompozicí. Oltář je vytvořen technikou mramorování a štafírování v bílo-zlaté barvě. 

 Tabernákl stojící na menze má na čelní stěně v kartuši kříž. Pod profilovanou římsou 

na stranách visí zlatý střapec. Nad římsou se nachází volutová konzola. Predela je rozdělena 

                                                 
75 Karl KÜHN, Místopis historických, s. 81. 
76 Ludvík STRUŽNÝ, Atributy, s. 251, 259, 265, 275, 277, 278. 
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do dvou svisle položených obdélníkových polí. Po stranách jsou dvě konzole s oboustrannými 

palmetami a rozetou po bocích ukončeny segmentovou římsou. Na římse stojí sloupy 

s hladkým dříkem a kompozitní hlavicí, na níž je usazena prázdná konzola s římsou na čelní 

stěně s kartuší, kterou uvnitř zdobí rozeta. Retabulum je vyplněno oltářním obrazem sv. Jana 

Nepomuckého, který je umístěn v jednoduchém rámu ve vrchní části dekorované mušlí 

ve vegetativním pásu, nalevo mírně poškozeném. Nástavec má tvar barokního štítu. Je v něm 

umístěn jazyk, kolem něhož jsou rozmístěny čtyři šesticípé hvězdy, oblaka a paprskovitá 

gloriola. 

 Na obrazu namalovaném olejem na plátno je klečící sv. Jan Nepomucký, oděný 

do volného kanovnického roucha. Pohled směřuje k nebi. Ruce má zkřížené na prsou. V pravé 

drží malý dřevěný krucifix. Na podlaze vedle světce se nachází kniha a na ní biret. 

Na horních konzolách oltáře chybí dvě sochy. Jeden z rostlinných pásů je mírně poškozen. 

 Jinak je oltářní architektura v dobrém stavu. 

 

Obraz: 199 cm x 131 cm 

 

34. Kryštofovo Údolí, kostel sv. Kryštofa, socha, druhá polovina 19. století 

GPS: 50°45'40.323"N, 14°56'26.527"E 

 Dřevěná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v jednolodním kostele 

sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí se nachází na konzoli umístěné na empoře v jeho levé části.  

Na volutové konzoli s vrchním abakusem  stojí socha světce oděného v jemně řaseném 

kanovnickém rouchu. Na hlavě má biret a nad ním se rozpíná zlacená svatozář. Světec drží 

v levé ruce krucifix a v pravé palmovou ratolest. 

 Objekt je ve velmi dobrém stavu. 

 

Socha: 140 cm x 50 cm x 25 cm 

 

35. Kunratice, kostel Všech svatých, oltářní obraz, rokoko 

GPS: 50°55'17.85"N, 15°2'13.935"E 

 Hlavní oltář kostela Všech svatých v Kunraticích je tvořen mensou, tabernáklem, 

retabulem, nástavcem a kompozicí. Jedná se o techniku mramorování a štafírování. 

 Na mense stojící tabernákl má ve svém středu exadr se soškou Ukřižování. Na jeho 

vrchní římse se nachází rokaj. K bočním stěnám přiléhají volutové pilastry, na nichž je 



 

48 

 

posazena římsa. Po stranách retabula jsou podstavce pilastrů mající na čelní stěně kartuše 

a po bocích rokaje. Pilastry mají hladké dříky s pásem listoví a kompoziční hlavice, nad nimiž 

jsou mušle. Ve středu retabula se nachází oltářní obraz s mušlí uprostřed vrchní části rámu, 

na jehož rozích jsou andílčí hlavy s křidélky. Boky retabula zdobí rokajové uši. Nástavec má 

tvar roztrženého volutového frontonu, na němž je připevněna obrovská rokaj, v jejímž středu 

je zabudováno srdce. Nad ní je paprskovitá gloriola s hebrejským nápisem JHVH. 

 Oltářní obraz namalovaný olejem na plátno je tematicky rozdělen na dvě části. V dolní 

je shromáždění svatých, jehož první řadu tvoří zleva sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, 

sv. Barbora, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Anežka, sv. Antonín Paduánský, sv. Vojtěch.77 

V řadě za nimi jsou další českému prostředí blízcí světci. V horní části obrazu je pomyslné 

nebe. Postavy v něm jsou rozmístěny v pomyslném trojúhelníku. Ve spodním úseku klečí 

napravo sv. Josef a nalevo Panna Marie. Ve středním sedí Ježíš Kristus a Bůh otec. Ve špici 

letí Duch Svatý. 

 Gloriola má ohnutý jeden paprsek. Jinak je objekt v dobrém stavu. 

 

Obraz: 220 cm x 130 cm 

 

36. Liberec ulice Kubelíkova, raně barokní s prvky historismu po přestavbě v letech 

1893 - 1895 

GPS: 50°45'9.37"N, 15°1'58.729"E 

 Malá barokní kaple sv. Jana Nepomuckého v Janově Dole v Kubelíkově ulici u domu 

č. p. 74 patří mezi nejstarší dochované památky Liberecka. Počátek stavby je datován do roku 

1716. Téhož roku ji vysvětil frýdlantský děkan, Gottfried Franz Grieger.78  

 Stavba vznikla z iniciativy gallasovského inspektora Karla Kristiána Platze 

z Ehrenthalu, který v její výstavbu svěřil do rukou zatím neznámého stavitele. Ten ji 

navrhll ve stylu italských dílen.79 

 Během let byly na kapli provedeny mnohé opravy a renovace. V roce 1879 

se uskutečnila generální oprava vedená ing. Františkem Thyllem. O čtrnáct let později 

proběhla dalekosáhlá renovace jednotlivých částí interiéru. V roce 1895 byla k sakristii 

připojena přístavba a opravena fasáda, v roce 1924 pokryta střecha a opraveno trámoví 

                                                 
77Ludvík STRUŽNÝ, Atributy, s. 251, 252, 264, 266, 277, 278. 
78 Pavla MOHAUPTOVÁ, Kaple sv. Jana Nepomuckého v Janově Dole, Liberec: 1999, s. 7. 
79 Svatopluk TECHNIK, Liberecké domy hovoří, díl 3., Liberec 1995, s. 40. 
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ve věži. Téhož roku zavedli do objektu elektrický proud. 80 Církevní obřady v kapli probíhaly 

do šedesátých let dvacátého století. Od sedmdesátých let sloužila ke světským účelům jako 

skladiště. Pro tuto potřebu byl interiér kaple předělen jedním patrem v  úrovni bývalé empory. 

V současné době je kaple po celkové rekonstrukci. Interiér je přizpůsoben pro potřeby 

kanceláří. Celkový prostor je předělen příčkami, stěny jsou vybíleny.  

 Církevní stavba není orientovaná. Jedná se o jednolodní sakrální stavbu 

s obdélníkovým půdorysem a segmentově ukončeným presbytářem s apsidou. Z jižní strany je 

připojen čtvercový přístavek sakristie. Přední část stavby je členěna lizénovými rámy na tři 

svislá pole. V jejich středu se nachází vchod a nad ním je situován plechový rám, na kterém 

původně byl výjev se sv. Janem Nepomuckým.81 V postranních plochách se nad sebou 

nacházejí dvě malá obdélníková okna. Nad průčelní římsou se vypíná trojúhelníkový štít 

s tympanonem, pilastry a kruhovým oknem, ve kterém se od roku 1874 nalézají hodiny. 

Kaple vrcholí sanktusníkovou cibulovitou věžičkou.  

 Hlavní oltář byl společným dílem dvou mistrů, navrhl a postavil ho Jindřich August 

z Dlouhého Mostu, sochařské práce na něm provedl Josef Hübner z Liberce. Návrh oltářního 

obrazu dodal malíř Josef Führich, namaloval ho August Wörndle.82 Roku 1873 ho kapli 

darovala Marie Pavlína Liebiegová.83 Byl na něm vyobrazen modlící se sv. Jan Nepomucký.84 

Tento obraz byl po druhé světové válce přemístěn do věže rochlického kostela sv. Jana 

Křtitele.85 Údaj o tom, zda se tam nachází dodnes, se nepodařilo ověřit. Kaple obsahovala 

také dva postranní barokní oltáře. Na jedné straně stávala mensa s obrázkem Panny Marie a 

nad ní visel oválný obraz sv. Antonína Paduánského, a na druhé stály na mense zasklené 

schránky s Jezulátkem, Pannou Marií s Josefem a Ježíšem. Nad ní visel malý prosklený obraz 

sv. Anny a nad ním oválný obraz Panny Marie. Obrazy oválného tvaru namaloval Gustav 

Kratzmann z Prahy.86 Kazatelna se čtyřmi obrazy evangelistů byla pozdně barokní a 

pocházela z doby kolem roku 1780.87  Ke kapli původně patřily také dvě dřevěné plastiky 

Panny Marie a sv. Josefa.88 Na poprsni dřevěné kruchty byly obrazy s tématem svatojánské 

                                                 
80 Karel KÜHN, Místopis historických, s. 112. 
81 Pavla MOHAUPTOVÁ, Kaple, s. 10. 
82Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, s. 241. 
83 Josef DOBIÁŠ, Liberecké chrámy, Liberec 1983, s. 30. 
84 Pavla MOHAUPTOVÁ, Kaple, s. příloha 4. 
85 Tamtéž, S. 12. 
86 Tamtéž 
87Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, s. 241. 
88 Pavla MOHAUPTOVÁ, Kaple, s. 13. 
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legendy.89 Kostelní varhany, pořízené v roce 1742, pocházely z libereckého kostela Nalezení 

sv. Kříže.  

 V současné době se v kapli nenachází nic z původního mobiliáře. Ten byl buď 

převezen jinam, nebo ukraden. Je známo umístění dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, 

která se nyní nachází v libereckém kostele Nalezení sv. Kříže. Více se o této soše zmíním 

v podkapitole o tomto kostele. 

 

Kaple je dlouhá asi 14 metrů, s presbytářem 17 metrů. Její šířka je asi 11 metrů. Postavena je 

ze smíšeného zdiva.90 

 

37. Liberec, kostel sv. Antonína Velikého, socha, druhá polovina 19. století 

GPS: 50°46'10.848"N, 15°3'25.433"E 

 Na levé straně kostela sv. Antonína Velikého v Liberci stojí na konzoli dřevěná 

polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Je oděna v jemně řaseném kanovnickém 

rouchu. Hlava s biretem a svatozáří s pěti šesticípými hvězdami směřuje pohled ke krucifixu, 

jejž světec svírá v náručí. Zpod sutany vyčnívají špičky bot. 

 Socha je ve velmi dobrém stavu. 

 

Socha: 135 cm x 55 cm x 30 cm 

 

38. Liberec, kostel sv. Antonína Velikého, reliéf sv. Jana Nepomuckého, novogotika 

GPS: 50°46'10.848"N, 15°3'25.433"E 

 Hlavní oltář v libereckém kostele sv. Antonína Velikého byl instalován v době 

přestavby mezi léty 1881 a 1883.91 Vyrobili ho ve vídeňském ateliéru Josef Leimera. Sestavil 

ho člen této umělecké dílny Ferdinand Vogelgesang. Oltář je složen z mensy, predely, 

tabernáklu, retabula a nástavce. Jde o dřevěnou oltářní architekturu dekorovanou technikou 

zlacení. Skulptury jsou polychromované. 

 Predelu tvoří šest malých nik, ve kterých se nalézají polychromované reliéfy světců, 

sv. Prokopa, sv. Metoděje, sv. Norberta, sv. Vojtěcha, sv. Cyrila a sv. Jana Nepomuckého 

Sv. Jan Nepomucký je oděn do splývavého kanovnického roucha. Na hlavě pokryté tmavými 

                                                 
89Karel KÜHN, Místopis, s. 112. 
90Pavla MOHAUPTOVÁ, Kaple, Liberec: 1999, s. 9 a 10. 
91 Roman KARPAŠ, Kniha o Liberci, 2. vydání, Liberec 2004, s. 32. 
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vlasy a vousy má posazený černý biret. V rukou svírá krucifix. Přes almuci, sepnutou u krku 

zlatou sponou, mu visí zlatá stuha s křížem. Na rochetě se zlatým krajkovým lemem, 

se nalézá štola. Zpod černé sutany vyčnívají špičky bot. 

 Tabernákl je dvoudílný. Spodní část má nakoso postavené boční stěny. Na čelní stěně 

se nachází kříž. Horní část je tvořena miniaturou gotické kapličky. Bohatě zdobené retabulum 

nese ve třech nikách sochu sv. Antonína Velikého a menší sochy napravo sv. Pavla, nalevo 

sv. Petra. Na nástavci dekorovaném filiálami stojí na konzolách pět soch posazených do tvaru 

trojúhelníku znázorňující scénu z kalvárie.92 

 Stav oltáře je velmi dobrý. 

 

Reliéf: 47 cm x 19 cm x 6 cm 

 

39. Liberec, před Oblastní galerií v Liberci, socha, 30. léta 18. století, statický typ 

GPS: 50°46'2.114"N, 15°3'44.26"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojí na podstavci ze stejného materiálu. 

Původně pochází z Podkrušnohoří.93 Pak byla přenesena do liberecké čtvrti Kristiánov.94 

a nakonec na dnešní místo, před Oblastní galerii v Liberci. 

 Patka hranolovitého tvaru s ozdobnou kartuší na čelní a zadní straně navazuje 

převodkou na dřík. Ten má čtvercový půdorys a kuželovitý tvar. Na čelní a bočních stěnách 

nese kartuše. Hlavice je segmentová. Sokl sochy má na všech stěnách kartuše. 

 Socha sv. Jana Nepomuckého je mírně nahrbena. Je oděna do bohatě zřaseného 

rozevlátého kanovnického roucha. Hlavu má nakloněnou k levému ramenu, k dlouhému 

krucifixu, který drží v levé ruce. Pravou ruku má rozpaženou a svírá v ní biret. Ze sutany 

vyčnívají špičky bot. 

 

Socha: 148 cm x 78 cm x 50 cm 

Sokl: 40 cm x 51 cm x 50 cm 

Hlavice: 26 cm x 98 cm x 85 cm 

Dřík: 105 cm x 73 cm x 73 cm 

Patka: 50 cm x 86,5 cm x 86,5 cm 

                                                 
92 Josef DOBIÁŠ, Liberecké chrámy, s. 11, 12. 
93 Roman KARPAŠ, Kniha, s. 61. 
94 NPÚ ÚOP v Liberci, Č. R. Ú. S. 54400/5-666, socha sv. Jana Nepomuckého. 
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40. Liberec, v parku pod poliklinikou (bývalý klášter voršilek), socha, druhá polovina 

18. století, statický typ 

GPS: 50°46'5.615"N, 15°4'3.765"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v parku pod libereckou 

poliklinikou. Stojí na podstavci a stupni z pískovce. 

Roku 1722 nechali vztyčit, starosta Johann Christoph Rösler a vrchnostenský účetní 

zapisovatel Johan Christoph Pfohl podstavec s obrázkem Panny Marie Pomocné, a to 

na křižovatce ulic s dnešním názvem Jablonecká a Klášterní. V roce 1768 na něj dal hrabě Jan 

Kryštof Clam usadit sochu sv. Jana v životní velikosti. Poté, co byla v noci 

na 15. května 1891 neznámými vandaly svržena a posléze opravena, byla přesunuta 

na současné místo.95 

 Patka má obdélníkový půdorys s vykrojenými rohy. Oblounem je připojena k dříku. 

Jeho čelní stěnu tvoří kartuše. Boční stěny nesou každá po dvou volutách. Hlavice má tvar 

volutové střechy. Na její čelní stěně se nachází malý železný háček na lucernu. 

 Sv. Jan Nepomucký je oděn do rozevlátého řaseného kanovnického roucha, je mírně 

předkloněn doprava. Hlava světce je nakloněná k pravému ramenu, na kterém má světec 

položen poškozený krucifix, jejž svírá v pravé ruce. Levou má spuštěnou k boku a drží 

v ní biret a knihu. Rocheta je na pravé straně dole poškozena. Z bohatě zvlněné sutany 

vyčnívají špičky světcových bot. Pod levou botou má sv. Jan Nepomucký rybu, symbol 

mlčení. 

Objekt je ve špatném stavu. Podstavec je na zadní a přední stěně dříku pokreslený vandaly. 

Socha má uražený kousek krucifixu a rochety. Celý objekt je obrostlý mikroskopickou řasou. 

 

Socha: 190 cm x 93 cm x 50 cm 

Hlavice: 54 cm x 120 cm x 113 cm 

Dřík: 112 cm x 90 cm x 70 cm 

Patka: 55 cm x 115 x 100 cm 

Stupeň: 26 cm x 189 cm x 170 cm 

 

Liberec, kostel Nalezení sv. Kříže, socha, počátek 18. století 

GPS: 50°46'15.76"N, 15°3'9.663"E 

                                                 
95 Viktor LUG, Anton RESSEL, Heimetkunde des Bezirkes Reichenberg in Böhnem, IV. 1, Reichenberg 1938, 
s. 79, 80. 



 

53 

 

 Dřevěná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého oděná do rozevlátého bohatě 

řaseného kanovnického roucha je uložena v repositoriu po epištolní straně kostela Nalezení 

sv. Kříže. 

 Na hlavě má netradičně purpurový biret se zlatou bambulí. Pohled světce směřuje 

ke krucifixu, který sv. Jan Nepomucký svírá v pravé ruce. V levé, natažené od těla drží 

palmovou ratolest. Šedomodrá almuce s červenou podšívkou zakrývá rochetu se zlacenou 

dolní krajkou. Sutanu v barvě biretu zdobí zlacené přezky. Zpod ní vyčnívají černé boty. 

 

Socha: 135 cm x 55 cm x 35 cm 

 

42. Liberec, v zahradě kostela Nalezení sv. Kříže, mariánský sloup, 1722 

GPS: 50°46'13.182"N, 15°3'19.565"E 

 Mariánské dvoustupňové sousoší tvaru čtyřbokého hranolu se nachází v zahradě 

kostela Nalezení sv. Kříže. Pochází z dílny barokního sochaře Matyáše Brauna. 96  Původně 

stál na dnešním Sokolovském náměstí v Liberci. Jeho základní kámen byl položen 

3. května 1719, vysvěcen byl v roce 1720 a dokončen 21. května 1722. Postavit ho dal Karel 

Kristián Platz z Ehrenthalu jako poděkování za záchranu před morem roku 1680. V roce 1877 

byl mariánský sloup přenesen na současné místo,97 kde ho sestavil a opravil Josef Elstner.98 

Z podstavce vystupují čtyři pilastry se sochami sv. Floriána, sv. Rocha, sv. Šebestiána 

a sv. Jana Nepomuckého.99 Mezi sebou jsou propojeny mostky tak, že tvoří ucelenou plochu. 

Vprostřed se vypíná podstavec pro sochu Panny Marie. 

 Sv. Jan Nepomucký stojí v póze připomínající písmeno C. Je oděn do bohatě řaseného 

částečně zlaceného kanovnického roucha. Na hlavě má posazený biret. V rukou umístěných 

u levého boku drží krucifix. Dlaně jsou sepjaté v gestu modlení. Pod sutanou se nacházejí 

mírně pokrčená kolena a zespod vyčnívají špičky bot. 

 

Nápis: [Erbaut und gestiftet von Obrigkeit / Wirtsch.//Inspektor H. Christian / Karl von Platz 

und Ehrenthal Ao. 1719 / Renoviert A. = 1830 / VON AUS FELGENHAUER / 

ÜBERTRAGEN UND RENOVIERT / 1877 / durch Josef Elstner]100 

                                                 
96 Roman KARPAŠ, Kniha, s. 56. 
97 Anton Franz RESSEL, Heimatkunde des Reichenberger, s. 547. 
98 Roman KARPAŠ, Kniha, s. 56. 
99 Ludvík STRUŽNÝ, Atributy, s. 259, 274, 275. 
100 Kateřina TOMANOVÁ, Památky a plastiky Liberce, Liberec 1989, s. 22. 
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Socha: 191 cm x 84 cm x 55 cm 

 

43. Liberec, ulice Na Perštýně, socha, 30. léta 18. století, dynamický typ 

GPS: 50°45'39.212"N, 15°3'38.512"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojí na čtyřech stupních a podstavci 

ze stejného materiálu.  

 Vztyčen byl v roce 1731 na tehdejším Šibeničním vrchu plátenickým cechem 

na památku ukončení stávky plátenických tovaryšů. Ta začala 17. srpna 1722, kde se 

shromáždilo 200 tkalců a vydalo se do domu mistra, vzali svojí cechovní truhlu včetně 

dokumentů nalézajících se uvnitř a společně opustili město. Správní úředník na ně kladl různé 

nástrahy. 16 z nich zadržel a nechal odvést do Liberce, nebyli mu ale příliš užiteční, jelikož u 

sebe neměli žádná privilegia, tak byli zase propuštěni. Poté se družina zdržovala celý rok v 

Borkersdorf . K návratu nemohli být nuceni, a tak v Liberci nějaký čas nikdo z pláteníků 

nebyl, následkem toho bylo málo tovaryšů v práci mistrové. Proto mistrové několikrát za 

uprchlými pláteníky poslali delegaci, s příkazem, že se mají i s privilegii vrátit do Liberce a že 

nebudou pokutováni. Na to poslalo bratrstvo své vyjádření libereckým mistrům z 

tkalcovského cechu s dodatky, totiž dva nové starce, nového pana Otce a nové doručení s 

ubezpečením, že nebudou moci být zadržení, pokud by tak bylo splněno, vrátili by se 

společně zpět do Liberce. Liberečtí mistři souhlasili s těmito požadavky. Po několika dnech 

vyrazila družina pláteníků zpět z Borkersdorf, míjeli les pod Ještědským pohořím a utábořili 

se na takzvaném Šibeničním kopci, vyslali dva druhy do města se zprávou, že se shromáždili 

na Šibeničním kopci a čekají na příjezd mistrů. V těchto dnech složila družina slib a bylo 

rozhodnuto, že pokud se budou smět přistěhovat volně bez pokuty do města, tak nechají 

vystavět jako poděkování a na věčnou památku Bohu a patronu země svatému Janu 

Nepomuckému sochu. Poté se dočkali příjezdu mistrů a všichni se společně s novým elánem 

vydali v průvodu vstříc až na Šibeniční vrch, sjednocení a v doprovodu muziky vešli do 

města, dne 29. srpna 1723, každý tovaryš, který se společenstvem nespolupracoval, musel 

přijmout trest. Od té doby došlo k několika válečným nepokojům a jiným opakovaným 

událostem, proto ještě nemohla být vystavěna socha. Po uplynulých 6 letech bratrstvo opět 

upevnilo své rozhodnutí nechat vystavět sochu. Proto požádali tehdejšího majitele pozemku 

pana Georga Wenzela o kus pozemku, na kterém by směli vystavit sochu. Téměř okamžitě od 

něho obdrželi souhlasný dopis a potvrzení, že dostanou bezplatně pozemek. Potom bratrstvo 
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dostalo zmíněný pozemek. Se svolením vysoké pozemkové vrchnosti byl položen základ a 

vystavěna socha, i s tehdy nalezeným dodatkem znějícím: Kde Jan v přímluvách stojí! Tam se 

vše dobře zdaří! Tedy zvolejme za pominutí všichni uctívatelé! Svatému Janu ke cti! Vedle 

sochy byly vysazeny dvě lípy na ozdobu a k ochraně před nepříznivým povětřím, kterému je 

socha vystavena. Po dokončení v červnu 1731 bylo dílo zasvěceno. V červenci 1781 nechalo 

bratrstvo sochu, zdevastovanou kvůli válečným nepokojům a nepřátelským vpádům a 

nepřátelským vpádům na radu řemeslníků, tuto sochu od základu znovu vystavět a zasvětit. 

1. srpna 1781 založilo bratrstvo pláteníků v Liberci fond k renovaci Janovi sochy a 10 fr: 

Peníze, které byly na liberecký památník ve městě vybrány podle vyhotovených příjmových 

stvrzenek, byly přijímány v církevní pokladně, u nejvyššího církevního Otce pan Georg 

Häntschle. Tyto příjmové doklady byly uschovány v truhle. Zajímavostí jsou nedoplatky z 

roku 1781, které byly vyrovnány vrchním daňovým výběrčím, avšak se svolením nejvyššího 

úřadu. V roce 1832 byla socha kvůli předchozím temným časům zruinovaná a sešlá z části na 

podstavci tak na stojanu, nepříznivé povětrnostní podmínky velmi zohyzdili i samotnou 

postavu. Dojemný zájem o milovaného patrona země Jana Nepomuckého, přivedl urozeného 

mistra tkalcovského řemesla na myšlenku, že již po uplynutí 57 let, by měla být socha znovu 

zrekonstruována. A tak se stalo již 17. června 1832 při příležitosti čtvrtletního zasedání, že se 

čestní zastupitelé usnesli a svolili, aby byla socha znovu zrenovována. Zastupitelstvem byl 

pověřený správce, který se měl pustit do renovace. To zastavili přednostové kvůli povolení a 

schválení, na to bylo zažádáno ze strany pana vrchního úředníka Antona Ludwiga Löbla., 

magistrátu a pana městského děkana o povolení a schválení znovu. Práce začaly v červnu a to 

sice: podstavec je pokryt ze tří stran žulou, spodek je světle zelený, římsa je světle červená a 

postava je natřena bíle, kříž, pěticípá hvězda a okraj rochety, včetně nápisu na přední straně 

jsou pozlaceny, s nomenklaturou: Tento nápis je umístěn výše nad sedadlem zhotoveným ze 

železa, nad tím spočívá lampa. Ta se rozsvěcí každý rok ve slavnostní dny. Za sochou stojí 

ještě po obou stranách, v čase dřívějším vysazené lípy, které sochu chrání před větrem a 

nepříznivým počasím. Dále se nachází 5 kamenných sloupů, které jsou zeleně natřeny. Před 

nimi byly v roce 1833 vysazeny dvě lípy. Celé místo okolo sochy je v pěkně upraveném 

terénu, obklopeno lavičkami a růžemi, které nabízejí kolemjdoucím turistům příjemný pohled 

během jejich pobytu. Po dokončení renovace došlo opět k zasvěcení, které se konalo v neděli 
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19. srpna 1832.101 V roce 1893 soše někdo urazil pravou ruku, kříž a svatozář. O rok později 

byla škoda odstraněna.102 

 Patka s obdélníkovým půdorysem má hladké stěny. Dřík je po stranách dekorativně 

modelovaný. Má na čelní stěně medailon s nápisem. Ostatní stěny nesou kartuše, čelní a zadní 

nese nápis. Vrchní část je ozdobena volutovou stříškou. Hlavice je provedena ve tvaru 

segmentové římsy s volutami, které mají mezi sebou list.  

 Světec je oblečený v  bohatě řaseném kanovnickém rouchu. Socha je jemně prohnuta 

ve tvaru písmene C. Nad hlavou má velkou zlacenou svatozář s pěti pěticípými hvězdami. 

Pohled sv. Jana Nepomuckého směřuje ke kříži, který svírá v pravé pozdvižené ruce. Levou 

ruku má položenou svisle u těla a svírá v ní biret. Sv. Jan Nepomucký má levé koleno mírně 

pokrčené.  

 Na objektu jsou znatelná doplnění poškozených dílů z minulých restaurování. Socha je 

v zachovalém stavu. Německé nápisy jsou špatně čitelné. Stupně jsou popraskané a zčásti 

porostlé mikroskopickou řasou. Poslední restaurování provedl akademický sochař Jiří Novák 

v roce 2007.103 

 

Nápis 

Přední stěna: O Sanct Joannes / Lands Patron. / Erlange uns die / [Himels]Kron / [ Behütte] 

uns [für] / S[chan]d und [Spoth] / Vor Pe[stilenz], Krieg / [Hungers Noth].  

Zadní stěna: Zu Vermehrung der / [An]dacht Sanct Ionnes. / Nepomucene hat die / Weeber 

Bru[der-schafft] / nach Verlauf [5]0 Jahren / [D]iese Statue [W]iederum / aufs [N]eue 

errichten / lassen. Anno 1781 / Renoviert Anno 1832. Unter / der Leitung der Vorsteher / 

Franz Schöpfer, Anton Proksch. // Ingnaz Worf, Anton Augsten104 

 

Socha: 230 cm x 80 cm x 50 cm 

Hlavice: 60 cm x 120 cm x 85 cm 

Dřík: 120 cm x 105 cm x 48 cm 

Patka: 85 cm x 120 cm x 74 cm 

                                                 
101 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, fond Nachlaß Hermann Hallwich, 
složka č. 66, rkp., německy, 1834, patrně Hallwich od někoho dostal, (opis Milan Svoboda, kolacionovány jen 
první tři strany přepisu, 20. 2. 2009, velmi specifický autorský pravopis). 
102 Viktor LUG, Anton RESSEL, Heimatkunde, s. 80. 
103 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 395. 
104 Roman KARPAŠ, Kniha, s.. 43. 
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Stupeň 4.: 21 cm x 380 cm x ?105 

Stupeň 3. : 21 cm x 320 cm x ?106 

Stupeň 2.: 21 cm x 260 cm x 182 cm 

Stupeň 1.: 21 cm x 200 cm x 125 cm 

 

44. Liberec, kostel Nejsvětějšího srdce Páně, vitraj, počátek 20. století 

GPS: 50°46'7.706"N, 15°3'59.046"E 

 V prvním okně nalevo od empory se nachází vitraj s vyobrazením sv. Jana 

Nepomuckého. Ve vlastivědě od Viktora Luga a Antona Ressela jsou vyjmenováni světci 

zobrazení na okenních malbách. Sv. Jan Nepomucký však mezi nimi není.107  

 Okno trojlaločného tvaru je vyzdobeno oválnými ornamenty také listy, růžicemi 

a ve vrcholu liliemi. Ústředním motivem je horní polovina světcova těla v obloukovitém okně 

s ornamenty a dřevěným rámem s nápisem. Malovaná postava je oděna do kanovnického 

roucha. Na hlavě vzhlížející k nebesům má fialový biret a svatozář obsahující pět osmicípých 

hvězd. U úst má světec přiložený prst levé ruky v gestu mlčení. Zdviženou pravicí svírá 

dřevěný krucifix. Z pod almuce světci vyčnívá štola.108 

 

Nápis:S. JOHAN NEPOMUK. 

 

45. Liberec, Londýnská ulice, pomník, 20. století 

GPS: 50°46'42.244"N, 15°1'59.535"E 

 Naproti firmě Alfavária v Londýnské ulici je pomník postavený na památku sv. Janu 

Nepomuckému. Má podobu miniaturní kapličky na dvou hranolovitých svisle postavených 

nohách. 

 Pomník je ve velmi dobrém stavu. 

 

Nápis: IN MEMORIAM / SAGELLI / ST. NEPOMUK 

 

                                                 
105 4. stupeň je začleněn do okolní zeminy, tudíž jej není možno změřit. 
106 3. stupeň je začleněn do okolní zeminy, tudíž jej není možno změřit. 
107 Viktor LUG, Anton RESSEL, Heimetkunde, s. 67. 
108 Bližší údaje budou zveřejněny v připravované bakalářské práci Ivy Krupauerové: Vitráže a další okenní 
výzdoba sakrálních i profánních objektů v Liberci, Liberec 2010. 
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Miniatura kaplička: 105 cm x 80 cm x 52 cm 

Nohy: 51 cm x 14 cm x 45 cm 

Rozestup mezi nohami: 43 cm 

 

46. Liberec Vratislavice nad Nisou, Kostel Nejsvětější Trojice, socha na hlavním oltáři, 

klasicismus, 19. století 

GPS: 50°44'34.259"N, 15°5'32.235"E 

 Hlavní oltář kostela Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích nad Nisou navrhl Josef Max 

a zhotovili Wenzel Schumann z Prahy a Ignáz Staffen ze Smržovky v roce 1737. Vyzdobil 

ho v roce 1836 Franz Ginzel z Liberce. Oltářní obraz namaloval Franz Leubner.109 Oltář 

je tvořen mensou, predelou, tabernáklem, retabulem a nástavcem. Je vytvořen technikou 

mramorování a štafírování. 

Profilovaná mensa má uprostřed tlapatý kříž110 zezadu osvícený svatozáří. Dvojdílný 

tabernákl má v dolní části skříňku s reliéfem Ukřižování z vrchu ozdobeným štukovým 

baldachýnem a po stranách nakoso postavené pilastry s vegetabilními zdobenými volutami. 

Na horní části je sokl s plastikou ležícího beránka na oblaku, který má za sebou svatozář. 

Predela je zdobena vegetativními motivy. Po stranách má dvě konzole, na kterých stojí vázy. 

Ve stejné výšce na ni navazují branky mající tvar prolomeného volutového frontonu, na jehož 

vrcholu stojí nalevo sv. Jan Nepomucký a napravo sv. Václav.111  Jsou ozdobeny 

vegetabilními motivy.  

Vedle branek se nacházejí exadry se sochami světců. Okraje spodní části retabula dekoruje 

lizéna. Ve středním úseku jsou obdélníkové kartuše s rostlinnými pásy uprostřed, levý 

je poškozen. Přes ně je pověšen oltářní obraz, jehož bohatě zdobený rám, ze stran přidržovaný 

anděly v bílých splývajících košilkách, volně přechází v nástavec tvaru prolomeného 

volutového frontonu. Na pilastrech na něm stojí vázy propojené festonem. 

 Kvůli neestetickému přechodu mezi retabulem a oltářním obrazem soudím, že 

kompozice oltářní architektury byla původně postavená s jiným oltářním obrazem. 

 Mramorovaná socha sv. Jana Nepomuckého stojícího na levé brance oltáře, je oděna 

do splývajícího kanovnického roucha. Nad hlavou, pokrytou biretem, má svatozář s pěti 

pěticípými hvězdami. Jeho pohled směřuje do středu kostela. Pravou rukou svírá konce 

                                                 
109 Karel KÜHN, Místopis historických, s. 156. 
110 Ludvík STRUŽNÝ, Atributy, s. 18. 
111 Tamtéž, s. 277. 
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krucifixu, levou tělo Krista na něm. Ze sutany mu vyčnívají špičky bot. Socha světce má dutý 

korpus, do kterého je připevněna železná opora. 

 Stav objektu je až na odlomený rostlinný pás v retabulu dobrý. 

 

Socha: 155 cm x 55 cm x 34 cm 

 

Liberec, ulice Za Mlýnem, socha, 30. léta 18. století, dynamický typ 

GPS: 50°44'37.436"N, 15°4'42.008"E 

 Na křižovatce ulic Za Mlýnem a Lomové se nachází na dvou stupních a podstavci 

socha sv. Jana Nepomuckého, oděná v jemně řaseném kanovnickém rouchu, mírně vykloněná 

doleva. 

Patka má obdélníkový půdorys s vykrojenými rohy. Je profilovanou římsou připojena k dříku, 

jehož dolní část nese hrany zaoblené volutami. Přední stěna nese kartuši, boční reliéfy 

sv. Barbory112 a sv. Josefa.113 Na čelní stěně je kartuše s nápisem a na zadní oválné zrcadlo. 

Obě nesou téměř nečitelný nápis. Hlavice tvaru střechy s železným závěsem na lucernu je 

velice zdobná. Čelní stěna má uprostřed reliéf. Jazyk je obklopený svatozáří a oblaky, který 

přidržují tři andílci. Ostatní stěny vytvářejí svým modelování pilíře mostu.  

 Socha světce je bezhlavá. Má na sobě jemně zvlněné kanovnické roucho. Pravou ruku 

drží pozdviženou na úroveň místa, kde původně spočívala hlava. Původně v ní zřejmě 

spočíval krucifix. Levou ruku má přiloženou k tělu a svírá v ní biret. 

 Stav sochy špatný 

 

Nápisy 

Čelní stěna: Joh / [---] / [---] / [---] / [---] / [---] / [..]14846[..] 

Zadní stěna: [j :8] / [---] / [---] / [0. 5] 

 

Socha: 190 cm x 60 cm x 48 cm 

Hlavice: 45 cm x 88 cm x 80 cm 

Dřík: 106 cm 65 cm x 47 cm 

Patka: 52 cm x 79 cm x 72 cm 

                                                 
112 Ludvík STRUŽNÝ, Atributy, s. 252. 
113 Tamtéž, s. 265. 
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Stupeň 2.: 20 cm x 138 cm x 132 cm 

Stupeň 1.: 10 cm x 195 cm x 195 cm 

 

48. Minkovice, ulice U Statku, kaple, počátek 19. století 

GPS: 50°43'8.366"N, 15°3'16.631"E 

 Minkovická empírová kaple sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. století stojí 

uprostřed obce mezi novostavbami. 114Je to jednoduše pojatý církevní objekt s obdélníkovým 

půdorysem. Polovalbová střecha s jehlanovitou čtyřbokou věží má nové lepenkové pokrytí. 

Taktéž okapy a železné římsy jsou nové. Střecha je od těla stavby oddělená římsou. Dvě 

postranní okna a dveře mají tvar lomeného oblouku a jsou orámovány šambránami. Přední 

hrany stavby zdobí lizény. Omítka stavby je silně poškozená. 

 V kapli není mobiliář. Nevíme, kam byl přestěhován. Dle Karla Kühna se zde měl 

nacházet „bezcenný“ obraz světce a skupina vyřezávaná ze dřeva dále zvon z roku 1868.115 

Emanuel Poche na tomto místě zaznamenává hrubou klasicistní kopii světcova náhrobku 

v chrámu sv. Víta v Praze.116  

 Podlaha kaple je silně poškozena. Prasklinami v ní prorůstá tráva a kopřivy. 

 

49. Mníšek, kostel sv. Mikuláše, postranní oltář, rokoko 

GPS: 50°49'53.965"N, 15°3'19.456"E 

 Postranní oltář zasvěcený 26. června 1769 sv. Janu Nepomuckého navrhl J. Hájek 

z Mnichova Hradiště a postavil truhlář Breuer.117 Oltář tvoří mensa, predela, retabulum 

a nástavec. Je vytvořen technikou mramorování, štafírování a zlacení. 

 Mensa nese predelu s volutovýma ušima, které tvoří konzoli pro sochu Panny Marie 

vlevo a Ježíše Krista vpravo. V prostoru mezi nimi lemovaném po levé straně zlaceným 

střapcem a po pravé pouze segmentem ze střapce je prázdné místo pro tabernákl. Retabulum 

vyplňuje obraz sv. Jana Nepomuckého ve zlaceném rámu bohatě zdobeném rokajemi.  

 Scéna na obrazu znázorňuje chrám s polo klečícím sv. Janem Nepomuckým, kterému 

nad hlavou září pět hvězd. Je oděn do splývavého kanovnického roucha a drží v levé ruce 

krucifix. Pravou ruku má v gestu odevzdání se Ukřižovanému. Pod almucí mu visí zlatý 

medailon. Pod světcem sedí na stupni oltáře anděl. Na svém klíně má položenou knihu a na ní 

                                                 
114 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, 2. díl, s. 393. 
115 Karel KÜHN, Místopis historických, s. 124. 
116 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, 2. díl, s. 393. 
117 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 125. 
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světcův biret. Za ním se nalézá mensa pokrytá zelenou látkou. Na ní leží list papíru a stuha 

s medailonem. Nad světcovou hlavou se vznáší v oblacích okřídlené andílčí hlavičky. 

Nad velkým obrazem se v mušli nachází malý obraz, který namaloval známý liberecký malíř 

Filip Leubner.118 

 Bohatě zdobený nástavec nese dvojnásobnou paprsčitou gloriolu s obláčky a jazykem 

uprostřed. Celá kompozice je ukončena volutovým štítem. 

 Na oltáři chybí některé části zlacené výzdoby. Jinak je v dobrém stavu. 

 

Obraz: 193 cm x 130 cm 

 

50. Mníšek, v prudké zatáčce silnice vedoucí do Frýdlantu v Čechách, počátek 19. století 

GPS: 50°50'24.363"N, 15°2'23.288"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého nacházející se v prudké zatáčce hlavní 

silnice v Mníšku, stojí na podstavci a stupni.  

 Patka má hranolovitý tvar v horní části obloun a převodku, na čelní stěně kartuši. Dřík 

stejného formátu na přední stěně s kartuší s vytesaným nápisem zvýrazněným černou barvou. 

Nad ní je stuhová mašle s růží uprostřed. Hlavice s volutovou římsou nese v dolní části 

rozetu. 

 Sv. Jan Nepomucký je oděn do jemně řaseného kanovnického roucha, s lehce 

nakloněnou hlavou porostlou polodlouhými zvlněnými vlasy a plnovousem. V pravé ruce 

svírá biret a levou přidržuje krucifix. Ze sutany mu vyčnívají nohy. Povrch nese známky 

zlacení, které svědčí o původním polychromování sochy. 

 Socha je porostlá mikroskopickou řasou. Jinak je v dobrém stavu. Poslední 

restaurování provedl akademický sochař Zdeněk Šejnost v roce 1967.119 

 

Nápis: Selig ist der Mann der / durch die Rede seines / Mundes nicht [uibellen] / ist noch 

[wegen] der [Sünde] / mit Traurigkeit [gegnä / get][wird Liedes VII]. / Bitte für uns, o heiliger 

/ Johannes v. Nep. 

 

Socha: 150 cm x 79 cm x 35 cm 

Hlavice: 34 cm x 88 cm 80 cm 

                                                 
118 Tamtéž 
119 NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 493. 
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Dřík: 100 cm x 56 cm x 51 cm 

Patka: 54 cm x 80 cm x 74 cm 

Stupeň: 22 cm x 100 cm x 92 cm 

 

51. Nové Město pod Smrkem, před kostelem sv. Kateřiny Alexandrijské, socha, druhá 

polovina 18. století, statický typ 

GPS: 50°55'37.628"N, 15°13'52.507"E 

 Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna poblíž hlavního vchodu kostela sv. Kateřiny 

Alexandrijské. Stojí na nízkém stupni a podstavci. 

Patka podstavce má tvar čtyřbokého hranolu. Pomocí převodky se připojuje na dřík, stejného 

formátu. Dřík zakončuje profilová římsa. V horní části obvodu hlavice je německý nápisový 

pás, do kterého je z čelní strany vsazen kovový závěsný držák na lucernu.  

Socha světce v kanovnickém rouchu stojí v kontrapostu. Na hlavě má biret. V náručí drží 

krucifix a palmovou ratolest. Kolena má mírně pokrčena. Ze sutany vyčnívají špičky bot. 

Na soklu je znatelné zlacené písmeno D. Socha nese známky polychromování. 

 Objekt trochu porostlý mikroskopickou řasou, je v dobrém stavu. 

 

Nápis: Bitte für uns. //1935. // Gott und dem h. Johann Nep. zu Ehren / hat diese Statuen 

aufrichten lassen / Appolonia Rösllerin Burgerin und / Fleischhauerin allhier Anno 1770 / den 

6 Augusti. 

 

Socha: 181 cm x 90 cm x 44 cm 

Sokl: 20 cm x 65 cm x 65 cm 

Hlavice: 26 cm x 59 cm x 62 cm 

Dřík: 68 cm x 51 cm x 52 cm 

Patka: 46 cm x 67 cm x 63 cm 

Stupeň 2. :19 cm 183 cm x 130 cm 

Stupeň 1. :8 cm x 210 cm x 162 cm 

 

52. Nové Město pod Smrkem, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, socha, polovina 19. 

století 

GPS: 50°55'37.9"N, 15°13'54.147"E 
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 Dřevěná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na levé empoře. 

Světec v kanovnickém rouchu stojí na konzoli. Je mírně předkloněn. Na hlavě má modrý biret 

a nad ním svatozář složenou z pěti šesticípých hvězd. Pohled upírá ke krucifixu, který svírá 

v levé ruce. Pravici drží před ústy v gestu znamenajícím mlčení. Pluviál s červenou podšívkou 

světci sahá až po kolena. Na prsou je sepnuta zlatou sponou. Kolem krku visí sv. Janu 

Nepomuckému štola. Rocheta má široké rukávy a spodní krajku. Z modré sutany vyčnívají 

špičky bot. 

 Socha je ve velmi dobrém stavu. 

 

Socha: 156 cm x 42 cm x 42 cm 

 

53. Nové Město pod Smrkem, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, socha, 30. léta 18. 

století, statický typ 

GPS: 50°55'37.923"N, 15°13'54.583"E 

 Dřevěná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na mense hlavního 

oltáře. Jde o lidovou tvorbu. Světec je oděn v kanovnickém rouchu. Na hlavě má černý biret, 

kolem něhož se otáčí svatozář s jednou šesticípou hvězdou z původního počtu pěti. Šedivá 

almuce s červenou podšívkou pokrývá bílou rochetu se zlatým lemováním a černou sutanu. 

Sv. Jan Nepomucký drží mezi pravou a levou rukou palmovou ratolest a krucifix. 

 Socha je v zachovalém stavu. 

 

Socha: 84 cm x 35 cm x 13,5 cm 

 

54. Pertoltice, kostel sv. Jošta, socha, polovina 19. století 

GPS: 50°58'56.991"N, 15°4'43.311"E 

 Na levé straně empory v kostele sv. Jošta v Pertolticích se na konzoli nachází dřevěná 

polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Je umístěna mezi obrazy křížové cesty. 

Světec je oděn v kanovnickém rouchu. Na hlavě má černý biret. Na krku mu visí zlatý kříž. 

Almuce má barvu šedi se zlatými a černými doplňky. Rocheta s nadýchanými rukávy 

a se zúženě ukončeným ozdobným okrajem. Z černé sutany vyčnívají špičky bot. V levé ruce 

světec svírá palmovou ratolest a krucifix. Pravici má přiloženou k ústům v gestu mlčení. 

 Socha je v dobrém stavu. 
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Socha: 78 cm x 28 cm x 18 cm 

 

55. Raspenava, fara, relikviář s kůstkou sv. Jana Nepomuckého 

GPS: 50°53'55.066"N, 15°8'11.582"E 

 Malý relikviář kruhového tvaru s ostatkem sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava se 

nachází v raspenavské faře. Víčko se je vyplněno sklíčkem tak, aby byl dobře vidět obsah, 

který se nalézá v dolní části. Jde o dva odlomky kostí, pod nimi jsou jmenovky původních 

svatých. To vše je umístěno na zlaté výšivce. Spodní strana je vybavena úchytem k zavěšení. 

 Relikviář je v zachovaném stavu. 

 

56. Raspenava, fara, socha, 30. léta 18. století, dynamický typ 

GPS: 50°53'55.066"N, 15°8'11.582"E 

 Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1727 byla původně umístěna v nice 

ohradní zdi areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.120 Nyní se nachází uvnitř raspenavské 

fary. Není jisté, zda se jedná o originál. Po vytvoření kopie původní sochy byla jedna z nich 

ukradena. Podle slov zdejšího faráře P. Rabana byla uloupena imitace.121  

 Světec, oděný do kanovnického roucha, stojí v kontrapostu. Nad hlavou směřující 

ke krucifixu má svatozář obsahující pět šesticípých hvězd. V pravé ruce spuštěné téměř k tělu 

drží biret. V levé ruce pozdvižené do úrovně hlavy svírá kříž. Ze sutany vyčnívají špičky bot. 

Sokl, na kterém socha stojí, má volutové zakončení. Na čelní stěně je zlatem zvýrazněný 

nápis. Socha nese známky polychromování. 

 Socha je v dobrém stavu. 

 

Nápis: S / IONNIS / NEPOMVCENE 

 

Socha: 84 cm x 36 cm x 28 cm 

 

57. Raspenava, kostel Nanebevzetí Panny Marie, socha, počátek 19. století 

GPS: 50°53'56.988"N, 15°8'12.89"E 

 Dřevěná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého se nalézá na vysoko položené 

konzoli s okřídlenou hlavou anděla na čelní stěně v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Socha 

                                                 
120 Emanuel POCHE, Umělecké památky Čech, 3. díl, Praha 1980, s. 218, 219. 
121 P. doc. ing. PhDr. Miloš Raban, Th.D. 
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v podživotní velikosti stojí v mírném předklonu. Světec je oděn v kanovnickém rouchu. 

Na hlavě má černý biret. Almuce stejné barvy je vprostřed svázaná zlatou šňůrou. Na krku 

světci visí na modré stuze zlatý medailon. Rochetu zdobí úzké rukávy a zlatá krajka 

na dolním lemu. Vše ukončuje černá sutana. V pravé ruce sv. Jan Nepomucký svírá palmovou 

ratolest, v levé velký kříž. 

 Socha je v dobrém stavu. 

 

Socha: podživotní velikost122 

 

58. Raspenava, u cesty poblíž železniční trati, kříž, klasicismus 

GPS: 50°53'31.369"N, 15°7'40.005"E 

 Žulový kříž s obrázkem sv. Jana Nepomuckého stojí na dvou schodech a podstavci. 

Nachází se 300 metrů od skládky na okraji Raspenavy.  

Patka podstavce má hranolovitý tvar. Do čelní stěny je vsazena bronzová tabulka s nápisem. 

Horní část je pomocí výžlabku a oblounu připojena k dříku, jehož čelní stěna vystupuje 

z okolního materiálu ve formě obdélníkové kartuše. Do ní je zabudován obrázek horní 

poloviny těla sv. Jana Nepomuckého v modrém pozadí na plechovém podkladu. Světec je 

oblečen do kanovnického roucha. Nad hlavou s biretem má svatozář s pěti šesticípými 

hvězdami. Na krku mu visí na červené stužce kříž. V pravé ruce svírá palmovou ratolest 

a konec krucifixu. Prostředek přidržuje levou rukou. Hlavice má tvar obloukové segmentové 

římsy. Je do ní vsazen černý železný krucifix. 

 Objekt je ve velmi dobrém stavu. Nápisová tabulka uvádí poslední restaurování v roce 

2002. 

 

Nápis: Vyslyš mě Bože / ve své veliké lásce / Obnoveno na svátek sv. Jana Nepomuckého 

16. 5. 2002 J. H.123 

 

Obrázek: 40 cm x 22,5 cm 

Kříž: 106 cm x 49 cm x 37 cm 

Hlavice: 29 cm x 62 cm x 56 cm 

                                                 
122 Socha je umístěna velice vysoko v úrovni chrámových oken. Pro změření jejích proporcí nebyly dobré 
technické podmínky. 
123 Kdo je J. H. se nepodařilo zjistit. 
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Dřík: 77 cm x 48 cm x 48 cm 

Patka: 58 cm x 63 cm x 57 cm 

Schod 2.: 23 cm x 120 cm x 115 cm 

Schod 1.: 7 cm x 132 cm x 26 cm 

 

59. Stráž nad Nisou, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, socha, 30. léta 18. století, statický 

typ 

GPS: 50°47'27.461"N, 15°1'35.217"E 

 Na epištolní straně kostela sv. Kateřiny Alexandrijské se nachází zlacená socha 

sv. Jana Nepomuckého, oblečená do bohatě řaseného kanovnického roucha. Světec je mírně 

nakloněn na pravou stranu. Nad hlavou s biretem má svatozář ozdobenou pěti osmicípými 

hvězdami. Pravou ruku přikládá k ústům v gestu mlčení. Levá ruka, ve které 

sv. Jan Nepomucký svírá kříž, je spuštěna u těla. Ze sutany vyčnívají špičky bot. 

 Socha je v zachovalém stavu. 

 

Socha: 100 cm x 50 cm x 26 cm 

 

60. Václavice, před domem č. p. 235, socha, počátek 20. století 

GPS: 50°51'29.762"N, 14°54'14.888"E 

 Před domem č. p. 235 stojí na dvou stupních a podstavci mírně předkloněná socha 

sv. Jana Nepomuckého, oděná do bohatě řaseného kanovnického roucha. 

 Na dvou pískovcových stupních obdélníkového půdorysu stojí patka podstavce, jejíž 

čelní stěna nese nápisové pole. Od dříku je oddělena profilovanou římsou. Přední stěna má 

kraje ozdobené pilastry, uprostřed nichž je text. Ostatní stěny jsou hladké. Střední část hlavice 

je dekorovaná dvěma rokajemi, mezi nimiž se nachází rezavý železný závěs na lucernu. 

Nad nimi se vypíná obloukovitá segmentová římsa.  

 Světec má na hlavě biret a nad ním svatozář. Po hvězdách, které na ní byly 

připevněny, zbyly pouze úchyty. Vlasy a knír124 jsou rovné. Díky tomu jsou sv. Janu 

Nepomuckému vidět uši. Okraje almuce svázané sponou jsou vytočené ven. Štola, vyčnívající 

z pod almuce, má podobu šálu. Ze sutany světci vyčnívají špičky bot. V pravé ruce sv. Jan 

Nepomucký drží palmovou ratolest a krucifix, ten svírá levicí. 

                                                 
124 Zobrazení světce s knírem je nezvyklé. 
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 Objekt je v zachovalém stavu. Vyžaduje však opravu či odstranění závěsu na lucernu. 

Kvůli jeho nynějšímu stavu je patka v místech pod ním zrezivělá od vody, která z něj za deště 

stéká. 

 

Nápisy 

Čelní stěna dříku: O Johanni von Nepomuk / Du des Vaterlandes Schmuck / Blicke freundlich 

auf uns nieder / Höre gnädig unsere Lieder! / Herrlich hast du uns gestritten / Dein ist nun die 

Siegeskron / Bringe gütig unsre [Bit]ten / Vor des Vaters ewigen Thron.  

Čelní stěna patky: Renovation Jos. Scholz N. 93 / Im Jahre 1911. // Errichtet / Josef Scholtze 

Bauer / von hier N. 235 im Jahre / 1855 

 

Socha: 170 cm x 60 cm x 50 cm 

Hlavice: 28 cm x 88 cm x 77 cm 

Dřík: 127 cm x 65 cm x 55 cm 

Patka: 57 cm x 90 cm x 77 cm 

Stupeň 2.: 18 cm x 140 cm x 130 cm 

Stupeň 1.: 10 cm x 195 cm x 185 cm 

 

61. Ves, kostel sv. Vavřince, vitraj, počátek 20. století 

GPS: 51°0'57.225"N, 15°1'47.429"E 

 Ve Vsi v kostele sv. Vavřince se v elipsovitě zaobleném okně na pravé straně na kůru 

nachází vitraj s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého. Pozadí kolem světce znázorňuje gotický 

chrám. V dolní části je vyobrazen erb Liebiegů a stuha s rodovým heslem. Uprostřed 

spodního úseku je ve zlatém gotickém okně na zeleném pozadí postava muže. Jeho jméno, 

Ludwig Ritter von Liebieg, nám prozrazuje svitek, který drží anděl na levé straně. Ve střední 

části vitraje je vyobrazen sv. Jan Nepomucký s anděly po stranách. Má na sobě kanovnické 

roucho. Nad hlavou mu září gloriola. V levé ruce upažené od těla drží mušli, pravou tiskne na 

prsa a má v ní zlatý kříž. Z pod almuce vyčnívá štola. Ve vrchní části je vyobrazena 

klenba a střecha chrámu. Na jeho postranních konzolách se vznáší dva andělé.125 

 

                                                 
125 Bližší údaje budou zveřejněny v připravované bakalářské práci Natálie Rychlovské: Vitráže a další okenní 
výzdoba sakrálních i profánních objektů na Frýdlantsku. 
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Nápis 

Na stuze pod erbem: PER LABOREM AD HONOREM 

Ve svitku: Zum Andenken an / seine geliebten Eltern / von / Ludwig Ritter / von Liebieg. / 

A. D. 1907. 

 

Vitraj: 215 cm x 80 cm 

 

62. Záskalí, u hlavní silnice, socha v kapli, druhá polovina 18. století, dynamický typ 

GPS: 50°41'13.022"N, 15°5'17.532"E 

 Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v  kapli u silnice v obci Záskalí. Stojí 

na třech schodech, podstavci a soklu. Původně zde stála dřevěná kaple, která byla nahrazena 

zděnou.126  

 Kaple obdélníkového půdorysu má ve spodní části hrubší omítku, která vzadu splývá 

s terénem. Zbylé hladké zdivo je pokryto smetanovou oranžovou barvou. Objekt je ukončen 

sedlovou střechou. V přední stěně kaple je vysoký obloukový vchod. Volnému vstupu 

do kaple brání černá železná mříž. Vnitřek stavby je bíle vymalován. 

První stupeň svou výškou splývá s podlahou kaple. Druhý a třetí stupeň má, tak jako patka, 

dřík a hlavice obdélníkový půdorys s vykrojenými rohy. Patka má hladké stěny. Na dřík 

navazuje zužujícím se stupňovitým náběhem. Dřík začíná zvonovnicí, na ni navazuje 

hranolovité tělo dříku po stranách ozdobené volutami. Mezi nimi se nachází obdélníková 

kartuše s nápisem. Na třech stěnách jsou reliéfy svatých. Na čelní sv. Veronika,127 napravo je 

sv. Antonín Paduánský,128 nalevo sv. Vendelín.129 Na zadní straně je nápisová kartuše. 

Hlavice je segmentově stupňovaná na čelní stěně s volutami. Ve spodní části je ozdobená 

rokaj. 

 Socha světce je oděna do bohatě řaseného zřetelně rozvlátého kanovnického roucha. 

Stojí v rozpaženém jemně zakloněném postoji. Hlava směřuje ke kříži, který sv. Jan 

Nepomucký svírá ve vysoko vztyčené pravé ruce. V levé ruce, mírně vzdálené od těla, drží 

biret. Z dolního značně nabíraného okraje sutany vyčnívají špičky bot. 

 Do kaple, se zadní částí zabudované v terénu, se dostává vlhkost, která vede 

k plesnivění omítky. Socha s podstavcem a stupni je díky kapli ochráněna před venkovními 

                                                 
126  Karel KÜHN, Místopis historických, s. 162. 
127  Ludvík STRUŽNÝ, Atributy, s. 277. 
128. Tamtéž. S. 251. 
129  Tamtéž. S. 277. 
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živly, přesto je oprýskaná a zčernalá. Zadní nápis je špatně čitelný. Na objektu je znatelné 

neodborné restaurování.  

 

Nápis 

Čelní stěna dříku: Anno 1767 

Zadní stěna dříku: [Zu Großer] […Bruß] und Ehre / Dem heiligen Joann: / Von Nepomuk 

Verehre / [Dieß] [bitt] auch [welchem] [ein] [---] / D[emnach] auf [bewahren] / wohl[h---] auf 

dieser [erd] / Gottlichen d[]on [Nesak] / Vor pesthunger [schwer] / ist [---] / in [d---]zeit / der 

[Stein] Ge[---] /[aufsseßer]ßei und [Ewig hin]. 

 

Socha: 170 cm x 100 cm x 70 cm 

Sokl: 22 cm x 59 cm x 54 cm 

Hlavice: 33 cm x 103 cm x 97 cm 

Dřík: 110 cm x 86 cm x 56 cm 

Patka: 60 cm x 114 cm x 83 cm 

Stupeň 3. : 19 cm x 175 cm x 140 cm 

Stupeň 2. : 11 cm x 235 cm x 32 cm 

Stupeň 1.: splývá s podlahou 

Mříž: 176 cm x 177 cm x 3 cm 

Půdorys kaple: 390 cm x 310 cm 

 

63. Záskalí, u hlavní silnice, kříž, počátek 19. století 

GPS: 50°41'3.436"N, 15°5'10.584"E 

 Kříž s reliéfy světců se nachází nalevo od okresní silnice, vedoucí do Hodkovic 

nad Mohelkou, v obci Záskalí. Objekt se skládá z nízkého železného zdeformovaného plůtku, 

podstavce a železného krucifixu. 

 Patka s čtvercovým půdorysem se k dříku připojuje pomocí profilovaného 

náběhu. Spodek dříku je po stranách ozdoben volutami, mezi nimiž se pne štuková girlanda. 

Ve střední části se nachází reliéf Máří Magdalény.130 Kolem něho jsou po stranách ozdobné 

závěsy se střapci. Nad ním je stuhová mašle uprostřed a na koncích s květinou. Na levé stěně 

                                                 
130 Tamtéž, s.  269. 



 

70 

 

dříku je nízký reliéf sv. Václava,131 na zadní sv. Florián132 a na pravé sv. Jan Nepomucký. 

Ten je oděn v jemně řaseném kanovnickém rouchu. Na hlavě mírně skloněné vpravo 

ke krucifixu, má biret. Světec drží krucifix oběma rukama, v levé ruce svírá palmovou 

ratolest. Hlavice je od dříku oddělena profilovaným nástavcem. Nad ním je na přední stěně 

oko Boží. Abakus má tvar oblé střechy vytvořené z dvou volut, pod nimi se táhne vejcovec. 

Po stranách směrem k cestě jsou dvě plastiky andílků. 

 Na malém soklu se tyčí železný krucifix. Kříž je dekorativně tepaný. Tělo Krista má 

prohnutý tvar. Hlava směřuje pohled k nebesům. 

 Objekt je zanedbaný. Železný plůtek je na mnoha místech deformovaný a zrezlý.  

 

Reliéf: 65,5 cm x 31 cm 

Kříž: 155 cm x 60 cm x 9 cm 

Sokl: 29 cm x 42,5 cm x 40 cm 

Hlavice: 58 cm x 85 cm x 85 cm 

Dřík: 107 cm x 57,5 cm x 57,5 cm 

Patka: 55 cm x 81 cm x 81 cm 

Plůtek: 93 cm x 150 cm x 150 cm 

 

(64.) Andělská Hora, Kostel Panny Marie Sněžné 

GPS: 50°47'55.778"N, 14°57'22.637"E 

 Chybí údaje. Nepodařilo se zkontaktovat pronajímatele pana Jana Měřičku. 

 

                                                 
131 Tamtéž, s. 277. 
132 Tamtéž, s. 259. 
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7 Deperdita 

7.1 Památky uložené v kulturních institucích 

 Tato bakalářská práce neobsahuje objekty uložené v kulturních institucích proto, že 

se většinou jedná o importy z mnoha míst České republiky. Při začlenění do soupisu by unikl 

význam práce soustřeďující se na rozšíření svatonepomucenské úcty pouze v regionu 

Liberecka a Frýdlantska. 

 Jednotlivá díla uložená ve sbírkách byla již zpracována do katalogizačních karet 

a soupisů inventáře zaměstnanci kulturních institucí libereckého regionu. 

7.2 Zcela či částečně nedochované a nenalezené objekty 

 V některých případech jsme se setkali s tím, že nebyly nalezeny objekty uvedené 

v literatuře, a to jak v prostorách kostelů, tak v plenéru. Zapříčiněno to je několika faktory. 

V případě soch v plenéru jsme se jedním z nich zabývali již v kapitole Obrazoborectví 

nepomucenských památek. Dalším v současné době aktuálním jevem jsou krádeže soch 

i obrazů na objednávku. Jejich prostřednictvím objekty putují do soukromých sbírek 

tuzemských i zahraničních „obdivovatelů“ umění. Tyto nezákonné transporty realizují lidé, 

kteří nemají dostatečné informace o fyzické charakteristice kradených památek. Často se tak 

stává, že ji neopatrnou manipulací poškodí či úplně zničí, jako například sochu z ulice U Sila 

u domu č. p. 306, která byla ukradena v noci 6. listopadu 2008.133  

 Další možností je, že se památka do dnešní doby nedochovala kvůli nepřízni času. 

Jedná se hlavně o plechové destičky s vyobrazením světce umístěné na podstavcích křížů 

a na božích mukách. Byly ukradené, nebo zrezavělé. 

 V případě nenalezení památky v prostorách kostelů se jedná buď o krádeže, nebo 

o stěhování mobiliáře do jiných kostelů, které nebylo nikde oznámeno. Předání informace 

NPÚ záleží v případě, že se nejedná o státem chráněnou památku, na vůli správců a majitelů 

kostelů. Tento případ nastává hlavně u objektů, které se již nepoužívají k sakrálním účelům, či 

byly katolickou církví prodány, nebo pronajaty.  

                                                 
133 Datum uvedla majitelka. 



 

72 

 

7.2.1 Nalezené pouze segmenty 

1. Kryštofovo Údolí, most přes Rokytku 

GPS: 50°45'40.54"N, 14°56'23.106"E 

 Pískovcový podstavec se nachází na mostě přes Rokytku. Dříve na něm stála socha 

sv. Jana Nepomuckého, zhotovená roku 1763. Nalézala se zde až do roku 1948. V tomto roce 

byla svržena z mostku do řeky. Někdy po roce 1972 byla vyzdvižena a uschována v kůlně, 

odkud byla posléze odcizena. Na původní místo byla posazena replika původní sochy, která 

byla vysvěcena 25. července 1998. Tu neznámí pachatelé odcizili v noci z 19. na 20. října 

roku 2004.134 

 Podstavec je posazen na stupni ze stejného materiálu. Patka čtvercového půdorysu má 

hladké stěny. Od dříku ji odděluje obloun. Dřík má na čelní a bočních stěnách v dolní části 

kartuše s nápisem pouze na přední stěně. V horní polovině jsou reliéfy ze světcova života. 

Zadní stěna obsahuje nápis. V rozích jsou zaznamenána čísla 1 7 6 3, jež při spojení tvoří 

letopočet. 

 Podstavec je v dobrém stavu. Místy je pokryt mikroskopickou řasou. 

 

Nápisy 

Přední stěna: [S.] /Joannis Nepo[=.] / Ora pro Nobis. 

Namalováno pod tím: Renovirt von Anton Habenicht / Nro. 10. 1896.135 

Zadní stěna: Zu[m] Lob[e] Der / Heilig[en] Dreyfal= / tigkeit [u.] zu ver[meh:] / rung der 

[E]hr des / H. Iohann [es] [Nepom.] / hat Diese Statue / lassen aufrichten / Johan Joseph. 

[Ant: ] / [Pietsch,] der Zeit g[eri]chts / halter all [d]a! 

 

Hlavice: 21 cm x 81,5 cm x 81,5 cm 

Dřík: 90 cm x 51,5 cm x 51,5 cm 

Patka: 30 cm x 69 cm 69 cm 

Stupeň: 15 cm x 131 cm x 41 cm 

 

                                                 
134 Miroslav NEVRLÝ, Kryštofovo Údolí. Putování časem a krajinou, Liberec 2005, s. 121. 
135 Karl KÜHN, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der Tschechoslowakischen 
Republik: der Bezirk Reichenberg, Prag 1934, s. 29. 
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2. Liberec v ulici U Sila u plotu domu č. p. 306, rozpadlý podstavec od sochy sv. Jana 

Nepomuckého 

GPS: 50°44'57.369"N, 15°4'55.564"E 

 V Liberci v ulici U Sila se nachází rozpadlý podstavec od ukradené sochy sv. Jana 

Nepomuckého. Ukradené 6. listopadu 2008.136 

Původní pískovcový podstavec s reliéfy ze svatojánské legendy je umístěn na betonovém. 

Oba mají půdorys čtverce. 

 Stav objektu je kvůli uražené části špatný. 

 

Betonový postavec: 105 cm x 70 cm x 70 cm 

Pískovcový podstavec: 73 cm x 33 cm x 33 cm  

 

3. Liberec křižovatka ulic Radčické a Kateřinské 

GPS: 50°47'40.889"N, 15°3'41.02"E 

 Na tomto místě se dochovala pouze patka podstavce v železném zábradlí. V okolí, 

hustě zarostlém vegetací, se možná nacházejí ztracené díly.137 

 

Patka: 70 cm x 180 cm x 66 cm 

 

7.2.2 Nenalezené objekty 

1. Bílý Kostel nad Nisou, kostel sv. Mikuláše, na konzolách hlavního oltáře postavy sv. Víta 

a sv. Jana Nepomuckého.138 

2. Ferdinandov, železný kříž na žulovém soku s jednoduchým vyobrazením sv. Jana 

Nepomuckého vytesaný na podstavci z hrubé žuly, ozdobený rozetou. Errichtet 1838.139 

Tento kříž byl nalezen, ovšem bez zmíněného reliéfu. 

3. Frýdlant v Čechách, děkanský kostel, oltář sv. Jana Nepomuckého z roku 1783 od sochaře 

Josefa Suskeho.140 a střední zvon, který měl na plášti obraz sv. Jana Nepomuckého 

a sv. Václava, pod nimi naproti chronogram: WENCESLAI ET IOANNIS 

                                                 
136 Datum uvedla majitelka domu. 
137 Kateřina TOMANOVÁ, Památky a plastiky Liberce, Liberec 1989, s. 23. 
138 Karl KÜHN, Landkreis Friedland s. 383. 
139 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s 46. 
140 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 193. 
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NEPOMVCENI HONORI SONITV PIO DESERVIO/ANNVENTE ET IVVANTE 

EGREGIO VIRO IONNE BRETSCHNEI./DER SVPREMO OFFICIALI G.M.I.P.C.S. 

1783. (Goss mich in Prag Joh. Chr. Schunke 1783.)141 

4. Liberec, repositorium kostela Nalezení sv. Kříže, obraz sv. Jana Nepomuckého od Jana 

Jiřího Heintschla.142 

5. Liberec, na nemocničním mostě, byla tam na památku nemocničních sester vztyčena socha 

sv. Jana Nepomuckého roku 1741 nemocniční, v roce 1827 byla odstraněna. Další zmínky 

o ní nemáme.143 

6. Liberec, bronzová socha v zahradě nemocnice pocházející z roku 1832 od Wenzla 

Jantscha, původně stála v zahradě jeho domu č. p. 252/1 Eifelgasse 18. Byla přesunuta roku 

1863.144 

7. Liberec, za železničním mostkem stála na vysokém sloupu socha sv. Jana 

Nepomuckého.145 

8. Liberec Vratislavice, ulice Za Cukrárnou, v nice zbouraného domu č. p. 735. Socha 

pocházela z roku 1735. Původně se nacházela u cesty pod školou, v roce 1832 byla 

přemístěna na most přes řeku Nisu, pak byla přesunuta do niky domu č. p. 735 zbouraného v 

roce 1993. To se už však zde nenacházela.146 Její další osud je prozatím nejasný. 

9. Ludvíkov pod Smrkem, kostel, socha sv. Jana Nepomuckého147 

10. Luh, výklenek s obrazem Matky Boží, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého148 

11. Machnín, Bedřichovka, kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého.149 

12. Pelíkovice, Kamenný kříž u cesty s reliéfem sv. Jana Nepomuckého.150 Kříž a dvoje boží 

muka byla nalezena u hlavní silnice, avšak bez známky reliéfů se svatým Jana Nepomuckým. 

13. Šimonovice, Kaple čtrnácti pomocníků, na konsole socha sv. Jana Nepomuckého.151 

Kaple byla zbořena. 

                                                 
141 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s 204. 
142 Jiří KROPÁČEK, Severní Čechy, Praha 1981, s 40,41. 
143 Viktor LUG, Anton RESSEL, Heimetkunde, s. 80. 
144 Tamtéž. 
145 Tamtéž. 
146 Marek ŘEHÁČEK, Vratislavice nad Nisou, Liberec 1997, s. 48. 
147 Karl KÜHN, Landkreis Friedland, s. 296. 
148 Tamtéž s. 290  
149 Tamtéž, s. 123. 
150 Tamtéž, s. 39. 
151 Tamtéž s. 141. 
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14. Vítkov, kostel Navštívení Panny Marie, postranní oltář sv. Jana Nepomuckého.152 V 

kostele není mobiliář. 

15. Záskalí, domovní škola, ve výklenku místo pro sochu sv. Jana Nepomuckého.153 

16. Záskalí, na domě č. p. 27, vy výklenku socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.154 

 

7.3 Omyly v literatuře 

 Ve třetím díle knihy Umělecké památky Čech od Emanuela Pocheho se nachází 

chybný údaj. Píše se zde na stranách 442 a 443, že se ve Stráži nad Nisou nalézá barokní 

sousoší loučení Krista s Pannou Marií vzniklé kolem roku 1768 s reliéfy sv. Veroniky a sv. 

Jana Nepomuckého. Ve skutečnosti však jde o sv. Veroniku a Krista. 

                                                 
152 Karel KÜHN, Místopis historických, s. 153. 
153 Tamtéž s. 162. 
154 Tamtéž. 
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8 Nápisy a reliéfy 

 Obsah textů uvedených na nápisových a reliéfních plochách památek většinou souvisí 

s důvodem, díky kterému byly postaveny. Ten mohl být obecně reprezentativní. Osoba, která 

zaplatila výrobu či opravu, zde nechala zvěčnit své jméno či jméno svých předků. Dále 

se jednalo vyzdvižení sochy na oslavu výročí smrti, či kanonizace sv. Jana Nepomuckého, 

pak se na objektu mohl objevit verš z bible, či reliéf znázorňující některou část svatojánské 

legendy. Další pohnutkou k realizaci díla bylo získání světcovy přízně a přímluvy u Boha. Na 

památce se v tomto případě objevuje text s věnováním a věc, za kterou se má přimluvit. 

Poslední možností, která se v textech objevuje, je poděkování za záchranu například před 

morem, či utonutím. 

 Jazykem nápisů je většinou němčina vyobrazená převážně švabachem. V ojedinělých 

případech se setkáváme i s latinskými texty. Češtinu můžeme vidět pouze na nově 

připevněných nápisových destičkách, nebo v blízkosti umístěných popisových tabulkách. 

Zobrazované reliéfy jsou dvojí povahy. Buď znázorňují postavu sv. Jana Nepomuckého 

osamocenou, nebo vytesanou v prostředí, které navazuje na některou ze scén svatojánské 

legendy. 
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9 Graficky zobrazené výstupy 

 

Z grafu vyplývá, že z celkové množství je šedesáttři dochovaných památek se jich o něco více 

nachází v Libereckém regionu. 

 

Z celkového množství třicetidvou dochovaných soch jich je patnáct na Frýdlantsku a 

sedmnáct na Liberecku. Díla začala být tvořena ve stejné době v obou regionech. Nejvíce jich 

vzniklo na Liberecku ve 30. letech 18. století a na Frýdlantsku v 2. polovině 18. století. Na 
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Liberecku zanikl kult až na počátku 20. století, oproti tomu na Frýdlantsku již ve 2. polovině 

19. století.155 

 

Oltářní architektura se svatonepomucenskou tématikou byla na Frýdlantsku nejčasněji tvořena 

v době vrcholného baroka, na Liberecku v časech klasicismu. Z celkového množství 12 oltářů 

v té době vznikly tři. 

 

                                                 
155 Mluvíme o obecném kulturněhistorickém zániku. Nové památky svatonepomucenské úcty vznikají pouze 
ojediněle. 
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Z celkového množství šedesátitří nalezených památek mají největší zastoupení sochy, a to jak 

na Frýdlantsku, tak na Liberecku. 

Pozn: Ve statistikách není započítána socha sv. Jana Nepomuckého z Hodkovic 

nad Mohelkou, která v současné době prochází restaurováním a to z důvodu nedostatku 

informací, které máme k dispozici. 
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10 Závěr 

 Největším přínosem této práce je zjištění aktuálního fyzického stavu památek a 

vytvoření jejich digitální fotografické dokumentace. S pomocí grafů může i nezasvěcený laik 

pozorovat nejrůznější rozdíly ve vývoji svatonepomucenského kultu na Frýdlantsku a 

Liberecku. Informace mohou sloužit při určování potřeby jejich restaurování.  

 Dále pak ověření informací uvedených v literatuře a minimalizace omylů 

a unáhlených tezí z nich vyplývajících. 

 Údaje uvedené v této práci mohou sloužit jako podklad pro jiný regionální nebo 

celorepublikový výzkum svatonepomucenské úcty, či pro určení priorit restaurování 

jednotlivých děl. Dále ji je možno rozšířit o odborné informace jiných oborů například 

paleografie, lingvistiky, religionistiky, etnologie, a nebo dějin umění. 

 Během zpracovávání tématu nastaly některé neočekávané nesnáze. Jednalo se hlavně 

o nepřesný popis místa, kde se sochy nacházejí, uvedený v literatuře. Dále nemožnost některé 

objekty změřit z důvodu jejich rozměrnosti, zapuštění stupňů či patek do terénu, nebo 

nedosažitelnosti jejich umístění ve výšce kostelní lodi. Nelehkým úkolem bylo ujasnění 

si významu pojmů z architektonických slovníků a jejich převedení do popisů zkoumaných 

objektů, a to proto, že se nepodařilo nalézt speciální slovník k sakrální architektuře. Velkou 

pomůckou proto byla konzultace s Mgr. Ivo Habánem z Národního památkového ústavu, 

územního odborné pracoviště v Liberci. Další překážkou bylo fotografování ve špatně 

osvětlených prostorách kostelů a rozlišení podobnosti vyobrazení sv. Jana Nepomuckého 

s jinými světci, se sv. Aloisem z Gonzagy.  
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11 Seznam použitých zkratek 

atd. - a tak dále 

H., h. - Heliger, heiligen 

č. p. - číslo popisné 

Č. R. Ú. S. - Číslo rejstříku ústředního seznamu 

Jos. - Joseph 

NPÚ ÚOP v Liberci - Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Liberci 

Nep. - Nepomuk 

P. - Pater 

Pozn: poznámka 

st. - sant, svatý 

sv. - svatý 

v. - von 

12 Prameny a literatura 

12.1 Prameny písemné 

Österreichisches Staatsarchiv Wien, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, fond Nachlaß 

Hermann Hallwich, složka č. 66, rkp., německy, 1834, patrně Hallwich od někoho dostal, 

(opis Milan Svoboda, kolacionovány jen první tři strany přepisu, 20. 2. 2009, velmi specifický 

autorský pravopis).  

Knihovna Ústavu dějin umění Akademie věd, Karl KÜHN, Landkreis Friedland, Teil V., 

strojopis, sign. C 2261. 

Státní okresní archiv Liberec, Archivní knihovna, Karl KÜHN, Místopis historických 

a uměleckohistorických památek v okresu Liberec, přeložil Rudolf Anděl, strojopis, 

sign. B 979. 

Státní okresní archiv Liberec, fond kronik, Farní kronika I. a II. Vratislavic nad Nisou. 

Státní okresní archiv Liberec, fond kronik, Farní kronika Hejnic 1786 - 1914. 

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Liberci (dále jen NPÚ ÚOP Liberec), 

socha sv. Jana Nepomuckého, Č. R. Ú. S. 54400/5-666. 
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NPÚ ÚOP v Liberci, Karta památky pořadové číslo 2975. 

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 512. 

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 395. 

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 493. 

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 525. 

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 578. 

NPÚ ÚOP v Liberci, Sbírka restaurátorských zpráv, č. 701. 

 

12.2 Obecná literatura o sv. Janu Nepomuckém 

Jaroslav Václav POLC, Sv. Jan Nepomucký, 2. vydání, Praha 1993. 

Vít VLNAS, Jan Nepomucký: česká legenda, Praha 1993. 

Evermod Gejza ŠIDLOVSKÝ, Svět liturgie: Slovník základních církevní terminologie, Praha 

1991. 

Slavomír RAVIK, O světcích a patronech, Brno 2006. 

Věra REMEŠOVÁ, Ikonografie a atributy svatých, Praha 1991. 

Vera SCHAUBER, Hanns Michael SCHINDLER, Terezie BRICHTOVÁ, Vojtěch POLA, 

Rok se svatými, Kostelní Vydří 1994. 

Helena FLORENTOVÁ, Křesťanské nebe: Poznáváme světce v umění a legendách, Praha 

1994. 

Svatý Jan Nepomucký 1393 – 1993. Výstava Bavorského Národního muzea v Mnichově ve 

spolupráci s klášterem premonstrátů na Strahově v Praze a Národním muzeu v Praze. 

München 1993. 

12.3 Regionální literatura 

Josef DOBIÁŠ, Liberecké chrámy, Liberec 1983. 

Julius HELBIG, Geschichte der Kirche und des Klosters in Haindorf, Friedland 1894. 

Roman KARPAŠ, Kniha o Liberci, 2. vydání, Liberec 2004. 

Jiří KROPÁČEK, Severní Čechy, Praha 1981. 

Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1 - 7, Praha 1996 -

 2008. 

Karl KÜHN, Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in der 

Tschechoslowakischen Republik: Der Bezirk Reichenberg, Prag 1934. 
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Johann Gotfried SOMMER, Das Königreich Böhmen: Bd.2 Bunzlaur Kreis - Nordböhmen, 

Prag 1834.  

Viktor LUG, Anton RESSEL, Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg in Böhmen, IV/ 1, 

Reichenberg 1938. 

Viktor LUG, Schriften über Reichenberg und den Reichenberger Bezirk, Reichenberg 1917. 
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