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Abstrakt 
Debnár, Roman a Zorkóczy, Samuel: Božie muky v okolí Žiaru nad Hronom, súťažná práca EUSTORY, 

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom, 2020 

 Autori práce sa zameriavajú na fotodokumentáciu a lokalizáciu drobných sakrálnych stavieb - 

božích múk v okolí Žiaru nad Hronom. Pri niektorých objektoch zachytávajú aj drobné príbehy z orálnej 

histórie. Súčasťou práce je interaktívna mapa božích múk vo vymedzenej časti regiónu. Každá stavba 

má pridelený štítok s vyobrazením a krátkym popisom, ktorý sa zobrazí na mape pri kliknutí na terčík 

s lokalizáciou. Dôležitou časťou práce sú propagačné materiály - kresby a kalendár s predslovom, malé 

fotokalendáriky, ktorých úlohou je spopularizovať problematiku širokej verejnosti.  

Cieľom práce je poukázať na existenciu množstva božích múk v okolí Žiaru nad Hronom a 

zvyšovať povedomie širokej verejnosti o tomto type pamiatok. 

  

Kľúčové slová: božie muky, objekty, lokalizácia, obec,  opis, obnova, popularizácia 

  



 
 

 

Abstract 
 

Debnár, Roman and Zorkóczy Samuel: Wayside shrine in Žiar nad Hronom area, essay EUSTORY, 

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom, 2020.  

 

The authors of this essay are focusing on photographic documentation and localization of 

smaller sacral buildings – wayside shrine in the Žiar and Hronom region. The documentation of some 

buildings also provides short stories of oral history. The essay includes an interactive map of wayside 

shrine in the region. Each sacral building is assigned a label with a picture and a short description that 

will be displayed on the map when you click on the target with the location. An important part of the 

work are promotional materials - drawings and calendar with the foreword, small photo calendars 

whose task is to popularize the issue of the general public. The aim of this work is to point out the 

existence of a number of wayside shrine in the surroundings of Žiar nad Hronom and to raise awareness 

of this type of monuments to the general public. 

 

Key words: small sacral building, wayside, monument, village, localization, area, description, 

rebuilding   
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ÚVOD  

Ja, Roman Debnár, sa každoročne zapájam do aktivít spojených s dejepisom vo forme 

súťaží, projektov, workshopov a iných podujatí, kde mám možnosť získať nové poznatky, 

alebo, ak sa dá, sprostredkovať iným informácie zo spoločenských vied. Tak, ako ma baví práca 

so získavaním a spracovaním informácií, svoje hobby nachádzam aj v počúvaní životných 

príbehov, spomienok z mladosti alebo skutočných príbehov so šťastným, no niekedy aj 

smutným koncom. Súťaž Eustory, podľa môjho názoru, prináša bádateľom v mojom veku 

priestor pre odhaľovanie neprebádaných krás minulosti a vytvárať mozaiku s názvom veľká 

kronika ľudstva. Tentokrát som si po prvý raz vyskúšal spoluprácu s mladším spolužiakom 

a kamarátom, Samuelom Zorkóczym, a spolu sme vytvorili prácu na tohtoročnú tému 

vypísanú Eustory Slovakia. 

Cieľom našej práce je poukázať na drobné stavby, ktoré sú pre množstvo ľudí 

každodennou súčasťou cesty do práce, prechádzky so psom i športových aktivít. Okolie mesta 

Žiar nad Hronom je posiate malými sakrálnymi stavbami, o ktorých väčšina ľudí žijúcich 

v tomto kraji vie málo, vníma ich len periférne a nepozná ich príbeh. Pre moju generáciu téma 

božích múk možno nepôsobí príťažlivo. Priznajme sa, obdobie stredoveku a počiatkov 

novovekých dejín nepatrí k obľúbeným látkam v dejepisnom vzdelávaní. Istotne viac všetkých 

osloví praktický rozmer - záchrana pamiatok. So Samom voľný čas často trávime v prírode. 

Jednou zo zastávok obvyklej trasy na beh či prechádzku  je práve božia muka. Nespája sa mi 

len so súčasnosťou, ale aj s detskými spomienkami.   

Napriek tomu sme nad účasťou v Eustory váhali. Kým pri prácach z moderných dejín má 

človek predstavu, ako začať, tu sme spočiatku tápali. Prirodzené sa nám zdalo pýtať sa vo 

svojom okolí, oslovovať farnosti. Takto sme sa ale veľa nachodili a výsledok bol minimálny.  

Často nám ako božie muky označili iný typ drobnej sakrálnej stavby, často si dopytovaní 

zamieňali božie muky za kaplnky. Ešte ťažšie sa pátralo po datovaní, údajoch o prestavbách, 

opravách. Pre náročné získavanie informácií k problematike, ale aj všeobecne nízke 

povedomie o tomto type pamiatok, sme sa k spracovaniu témy chceli postaviť menej 

tradičným, možno nie celkom historickým, ale skôr propagátorským spôsobom.  

Výsledkom je táto drobná štúdia, podobná skôr na súpis. Môže byť základom pre budúcu 

širšiu prácu, ktorá prinesie hlbšie  historické a geografické fakty. Momentálne ide  skôr  o 



 
 

fotodokumentáciu, lokalizáciu a pri niektorých objektoch zachytávame aj drobné príbehy z 

orálnej histórie. Za dôležitú časť práce pokladáme propagačné materiály, ktoré vytvoril Samo 

- kresby a kalendár s predslovom, malé fotokalendáriky.  

Naša činnosť v tejto oblasti mala niekoľko motivačných dôvodov. Jedným z nich bol ten, 

že sme chceli poukázať na existenciu drobných sakrálnych stavieb, ktoré bývajú často 

prehliadané a zriedka slúžia ako spirituálne miesta, skôr sú vnímané ako súčasť vychádzok do 

prírody. Mnohé ale sú úplne zabudnuté, prehliadané aj obyvateľmi danej lokality. Preto sme 

zo skúmanej oblasti zostavili bežnú, praktickú vec - kalendár. Nachádza v ňom niekoľko božích 

múk z okolia Žiaru nad Hronom a ukazuje prostredníctvom fotografií a kresieb verejnosti to, 

že v našom prostredí sa nachádza veľké množstvo historických pamiatok, ktoré sú nezaslúžene 

prehliadané a často aj v zlom stave.   

Zákonite sme nemohli začať vytvárať prácu bez potrebných vedomostí. Začiatky sa niesli 

v duchu študovania (ne)dostupnej literatúry, študentských prác (bakalárky, diplomovky) 

časopiseckých materiálov, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých obcí 

či farských alebo obecných kroník. O tom, že božie muky naozaj nie sú komplexne zmapované, 

nás presvedčil práve nedostatok materiálov o nich.  

Prvým zistením bolo, že táto téma je oveľa viac spracovaná v nemeckom a českom 

prostredí. Preto sme niektoré poznatky čerpali z týchto zdrojov, ale tým nám chýba slovenský 

kontext a viaceré veci sme riešili s použitím analógie. 

Za najprínosnejšiu časť našej práce považujeme terénny výskum. Fyzické obchádzanie 

jednotlivých obcí vo vymedzenom regióne a dohľadávanie, fotografovanie božích múk a ich 

zachytenie na mape.  
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1 Teoretická časť 

1.1 Opis skúmaného regiónu 

Okres Žiar nad Hronom sa nachádza v Banskobystrickom kraji. Rozloha okresu je 517,67 km2, 

počet obyvateľov 48 210. Nachádzajú sa tu 2 mestá a 33 obcí. Správne sídlo okresu je mesto Žiar nad 

Hronom. Okres sa nachádza v regióne Tekov. 

Nami skúmané územie sa nachádza Žiarskej kotline, ktorá je obkolesená 

pohoriami Vtáčnik, Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy. V blízkosti mesta sa nachádzajú vulkanické oblasti, 

preto aj priľahlé pohoria sú tvorené prevažne z čadiča a zlepencov. Pôvodne bol Žiar nad Hronom 

poľnohospodárskou obcou a tento charakter majú aj obce smerom na banícke mesto Handlová, kde sme 

robili súpis božích múk. 

História Žiaru nad Hronom, vtedy Svätého Kríža nad 

Hronom, siaha do stredoveku, do XI. storočia. Celé okolie bolo 

silne spojené s katolíckou cirkvou, pôda v okolí patrila 

banskobystrickému biskupstvu. Výsady jestvujúcim i budúcim 

obyvateľom Sv. Kríža udelil 4. februára 1246 zemepán – 

ostrihomský arcibiskup Štefan Vanča.  

Ťažké časy v histórii oblasti prinieslo obdobie tureckých 

vpádov a stavovských povstaní a za tým nasledujúca vlna 

morových epidémií. Je možné, že práve tieto udalosti spolu 

s rekatolizáciou viedli k výstavbe množstva sakrálnych objektov 

v regióne. 

Časť obcí, ktorým sme sa venovali, spadá do tzv. 

Drexlerhau (viď mapa)1, alebo je sústredená na jeho okraji.  Ide 

o nemecké jazykové ostrovy na území stredného Slovenska. 

Osídlenie stredného Slovenska nemeckými kolonistami podnietili uhorskí králi, aby rozvíjali ťažbu 

nerastného bohatstva. Preto charakteristickým znakom obcí bolo zmiešané slovensko-nemecké osídlenie. 

Táto situácia sa zmenila výrazne až po roku 1945, po násilnom vysídlení časti nemeckého obyvateľstva. 

Prítomnosť nemeckého obyvateľstva na tomto území má priamy vzťah k objektom božích múk, pretože 

práve v nemeckojazyčnom prostredí sú tieto drobné sakrálne stavby veľmi rozmanité a početné. Na rozdiel 

od mikroregiónu Kremnice, v obciach, ktoré sme skúmali, sa nezachytila reformácia a zachovali si silne 

katolícky ráz. Aj preto je prítomnosť drobných sakrálnych objektov (prícestné kríže, božie muky, kaplnky) 

 
1 Autor: D T G – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74399848 
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pomerne hojná. To spočiatku pôsobilo istý problém, lebo obyvatelia neoznačujú drobné stavby presne, 

nerozlišujú medzi kaplnkami, božími mukami, krížmi, a tak sme často dostávali nepresné informácie. 

Zásadným problémom pre našu prácu na začiatku bola identifikácia božích múk. 

1.2 Identifikácia božích múk 

Malé sakrálne pamiatky sú dielom zbožných rúk a výsledkom náboženského výrazu ľudu. Patria 

sem božie muky, hrobky, erby, kamenné plastiky svätcov, kaplnky, kríže, zvonice a iné objekty.  

Božie muky mali byť, podľa prvých získaných poznatkov, malé sakrálne stavby určené k verejnej 

zbožnosti, na ktorých sú  umiestnené obrazy, pripomínajúce utrpenie Spasiteľa. Táto ústna informácia 

nám jasnú predstavu nepriniesla. Pri rozpracovaní témy šlo u oboch autorov o niečo, s čím skúsenosti 

nemali. Božie muky nie sú  v regióne neznáme, ale ako mnohí iní, aj my sme okolo nich prechádzali bez 

hlbšieho zamyslenia. Ide o prehliadané pamiatky. Problematické bolo to, že identifikovať či objekt je, 

alebo nie je božou mukou, bolo spočiatku pomerne zložité. Pri prvom 

dopytovaní nás mnohí, ako sme už spomínali,  odkazovali na objekty, 

ktoré nakoniec božou mukou neboli (mariánske stĺpy, kaplnky, prícestné 

kríže). Preto sme museli v odbornej literatúre nájsť kritériá na 

rozpoznanie tohto typu stavby.  

Paradoxne, prvé presnejšie  informácie sme získali z archívnej 

nahrávky českého rozhlasu, ktorá nás odkázala na články Pavla Hájka: 

„První Boží muka, alespoň se to tak traduje, vznikala v místech, kde byla 

pohanská obětiště. Tím se do této stavbičky vkládala síla, že dokázala 

vyhnat pohanské bohy a pomáhala nástupu křesťanství. Velice často tyto 

stavby vznikaly u městských bran. Když přicházel poutník nebo obchodník k městu, tak u Božích muk 

vykonal pobožnost. Tím se jakoby očistil. Vznik Božích muk je věc 15. století, velký boom byl v 16. a 17. 

století. Důvodů byla celá řada. Nejčastěji tyto stavby vznikaly na místě nějaké tragické události. Došlo 

tam k vraždě, někdo tam zemřel. Byla také stavěna jako díkuvzdání za uzdravení, byla stavěna i jako 

prosba o potomka. V jejich stavbě je hluboká symbolika. První Boží muka symbolicky odráží scénu 

bičování u kamenného sloupu. Z této ideové náplně se odvíjí i místo, kde Boží muka stála. Bylo to 

například na rozcestích. Symbolika je v tom, že Ježíš Kristus, kdy byl bičován u toho sloupu, také stál na 

rozcestí, jestli se podvolí nebo ne. On se nepodvolil. Stejně tak musí volit člověk na rozcestí. Na vrcholku 

Božích muk vždycky byla lucerna, ve které bývalo světlo. Ukazuje poutníkovi tu přímou cestu."2  

 Na základe tohto opisu by sme vedeli identifikovať objekty, ktoré sa nazývajú aj stĺp 

s lampášom, ale boli by sme vyradili mnohé iné, ktoré pod daný popis nespadali. 

 
2 HÁJEK, P: Boží muka, kaple a kapličky vyprávějí v kraj ne svůj příběh, dostupné na 

https://www.radio.cz/mp3/podcast/cz/special/bozi-muka-kaple-a-kaplicky-vypraveji-v-krajine-svuj-pribeh.mp3 

2. Božia muka- stĺp s lampášom 
Nochling, wikipédia 

https://www.radio.cz/mp3/podcast/cz/special/bozi-muka-kaple-a-kaplicky-vypraveji-v-krajine-svuj-pribeh.mp3
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Nemeckojazyčné 

prostredie nás odkázalo na 

stránku Wikipédie (po 

nemecky sa nazýva božia 

muka Bildstock, 

Heiligenstock). Na stránke 

bolo pomerne veľa 

obrazového materiálu, ktorý 

nám poslúžil ako priamy návod, čo máme hľadať. Voľným prekladom sme zistili, že podľa autora Hulu 

(1970) božie muky môžu mať tvar stĺpa, piliera, kaplnky (kritériom je, že do božej muky sa „nedá vojsť“- 

výklenok je plytký), murované majú obdĺžnikový tvar a sedlovú strechu a existujú aj tzv. stromy 

s obrazmi, kde funkciu božej muky tvorí jeden alebo viac obrazov v rámoch na kmeni stromu. 3 

V encyklopédii ľudovej kultúry sme našli definíciu božích múk, ktorá nám pomohla pochopiť 

účel a aj umiestnenie týchto objektov v krajine: „Božie muky sú drobné sakrálne objekty vo forme 

dreveného alebo murovaného stĺpa s nikou/skrinkou pre sošku. Ich počiatky spadajú do rozhrania 

stredoveku a novoveku, architektonická rozvinutosť do 18. a 19. storočia. Vznikali ako pamätníky 

šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej pospolitosti, rodín i jednotlivcov, akými sú morové 

a cholerové epidémie, uzdravenie z choroby, prežitie nehody, uctenie zomretých, uzmierenie sporov a 

iné. Umiestňovali sa uprostred dediny, pri rodinných domoch, na výpadových a krížnych cestách, na 

hraniciach chotárov a iných významných a povesťami opradených miestach. Boli dielom vidieckych 

remeselníkov, niesli výrazné znaky výtvarnej kultúry ľudovej proveniencie.“ 4 

 Podobne sa o umiestnení  a funkcii božích múk v krajine zmieňuje aj Herout, ktorý okrem toho 

hovorí o dvoch horizontoch existencie božích múk. Na jednej strane je to horizont všeobecne estetický, 

drobné sakrálne stavby sú považované za krajinotvorné, svojím vzhľadom aj laikovi prinášajúce 

estetický zážitok. Druhý horizont je umeleckohistorický a pamiatkarsky. Prítomnosť božích múk 

uprostred polí môže pripomínať zaniknuté cesty chotárne medze. Úroveň ich stvárnenia vypovedá 

o kultúrnej vyspelosti.5 Ako sa ukáže v praktickej časti našej práce, dotkli sme sa oboch horizontov. 

 Bližšie určiť miesta výskytu nám pomohla informácia, že božie muky v zástavbe sa nachádzajú 

predovšetkým na voľných priestranstvách, pri cintorínoch, mostoch, ale ako sme už zmienili, stoja 

často na križovatkách ciest, uprostred polí, na okraji lesa.  V blízkosti božích múk sa nachádzajú často 

stromy alebo iné dreviny, ktoré s božou mukou vytvárajú jeden celok. Ich výsadba bola vopred 

premyslená. Zo stromov mali prevažovať lipy, topole, agáty. 

 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Bildstock 
4 https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/bozie-muky/ 
5 Voľne spracované podľa HEROUT, J: Jak poznávat kulturní památky, Mladá fronta, Praha, 1986, str.26 

3. Typy božích múk z nemeckej wikipédie v poradí: murovaná, pilier, kaplnka, stromová, 
stĺpová s krížom 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildstock
https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/bozie-muky/
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1.3 Časové a architektonické vymedzenie božích múk 

Ako sa uvádza v stati Menší sakrální stavby6, prvé božie muky sa na území bývalého  

Československa objavujú už v XIV. storočí a v XVI. storočí sú už bežnou súčasťou krajiny.  

Najstarším typom sú už skôr zmieňované stĺpy s lampášom. Do ník stĺpov boli umiestňované 

sviece, ktoré sa zapaľovali na výročité dni a počas veľkonočných sviatkov.  

 Neskôr sú stĺpovité stavby nahradené hranolovitými stavbami s nikami pre umiestnenie sošiek 

svätcov. Ide skôr o drobnejšie stavby.  

Monumentálnejšie a oveľa ozdobnejšie stavby nachádzame v súvislosti s obdobím 

protireformácie a rekatolizácie. Ide o točené stĺpy s hlavicami zakončené kaplicami s nikou na 

umiestnenie sošky svätého alebo reliéfu.  

Z XIX. storočia pochádzajú zväčša stĺpy s oblým driekom postavené na mohutných 

kvadratických sokloch s jednoduchými pätkami a hlavicami. Tieto stĺpy majú jednu otvorenú niku na 

umiestnenie plastiky alebo sošky. 

Ešte mladšie sú masívne hranolovité stĺpy s obdĺžnikovým alebo štvorcovým pôdorysom. 

Takýto pilierový typ má mohutnejší driek stĺpu. Ide o stavby murované - tehlové. Nika sa vytvára 

vybratím muriva v podstrešnej časti, buď v prednej  alebo do troch strán, pričom zadná stena ostávala 

plná. Stavba je ukončená stanovou strieškou, na hrote ktorej môže byť alebo kríž alebo (zriedkavejšie) 

soška svätca. 

Vývojovo najmladším typom sú tzv. kaplnky. Prvé nachádzame na konci XVIII. storočia. Ide 

o murované stavby s nikou a reliéfom vnútri stavby.7 

  

 
6 Menší sakrální stavby, autor nezistený, dostupné na: http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/lidrelkombi3.pdf 
7 Voľne spracované podľa textu (autor nezistený) http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/lidrelkombi3.pdf 

http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/lidrelkombi3.pdf
http://www2.tf.jcu.cz/~klapetek/lidrelkombi3.pdf
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2 Praktická časť 

Po nadobudnutí teoretických poznatkov, ktoré sa získavali dosť problematicky, lebo dostupné 

knižnice nedisponovali potrebnou literatúrou (pracovali sme so skenovanými knihami a hlavne 

bakalárskymi a diplomovými prácami umiestnenými na internete - prevažne zo Záhradníckej fakulty 

Mendelovej univerzity v Brne). Problémom bolo, že tieto zdroje sa Slovensku venovali iba okrajovo. 

V popise pamiatok a ich stvárnení nás inšpiroval hlavne zborník Sakrálne pamiatky v krajine Banská 

Štiavnica, ktorý vydala STU v Bratislave v roku 2014.8 Práve tento zborník nám vnukol nápad umiestniť 

v práci aj vlastné kresby jedného z autorov. 

2.1 Ciele a metódy práce 

Dlho ostávalo otázkou, akú koncepciu práce si máme zvoliť. Netušili sme, či prácu budeme 

budovať do šírky - so snahou zachytiť čo najviac objektov božích múk, alebo sa sústredíme na jednu 

dve pamiatky, ktoré popíšeme do hĺbky. Nakoniec sme si zvolili prvú variantu. Začali sme zisťovať, koľko 

stavieb sa v našom okolí (jeden z autorov žije v Žiari nad Hronom, druhý v obci Lovčica - Trubín) 

nachádza.  

Významnú pomôcku pri pátraní nám poskytla známa hra geokaching. Jeden z autorov skrýš je 

zrejme fanúšikom histórie a kešky ukladal do skrýš pri božích mukách.9 Tak sa nám podarilo objaviť 

niektoré zo stavieb. Postupne sme obchádzali okolité obce a hľadali v chotároch, telefonicky sa 

dopytovali na farách a potom v teréne overovali informácie. Pri hľadaní v teréne sme božie muky 

fotografovali a zisťovali ich GPS súradnice.  

Zistili sme, že tieto objekty sú naozaj veľmi pôvabné. Niekde sa im venuje dostatočná pozornosť, 

viaceré sú opravené, dokonca v nedávnej dobe (obec Slaská a Trubín). Nie všetky ale kultivovane.  Pri 

otázkach na to, či pri oprave spolupracovali aj s pamiatkarmi, nám zvyčajne odpovedať odmietli, 

prípadne hovorili o súkromnej iniciatíve veriacich. Farnosti ako také sa k týmto objektom hlásia 

zriedkavo, zvyčajne s odkazom, že nie sú vlastníkmi týchto objektov, alebo že nie sú vlastníkmi 

pozemkov, na ktorých božie muky stoja.  Viaceré stavby sú v pomerne zanedbanom stave, aj keď 

žiadnej z nich zrejme nehrozí degradácia a zrútenie.  

Práve stav týchto pamiatok nás viedol k nápadu, že by ich bolo potrebné zviditeľniť 

a popularizovať. Preto sme sa ako výstup práce rozhodli vytvoriť interaktívnu mapu božích múk časti 

regiónu (toto bude popularizácia cez oslovenie turistov, cyklistov, náhodných návštevníkov obcí - skôr 

mladších a aktívnych ľudí). Okrem toho sme si dali zámer vytvoriť jednoduché obrazové materiály – 

kreslený kalendár s motívom božích múk a krátkou informáciou o tomto type drobných sakrálnych 

 
8 Vošková, K: Sakrálne pamiatky v krajine Banská Štiavnica, STU Bratislava, 2014, ISBN: 978-80-227-4308-2 
9 https://www.geocaching.com/geocache/GC4G3GB_geocache-bozie-muky?guid=4781c4e8-4993-464f-9ce1-d05cb442ef7e 

https://www.geocaching.com/geocache/GC4G3GB_geocache-bozie-muky?guid=4781c4e8-4993-464f-9ce1-d05cb442ef7e


6 
 

pamiatok. Vychádzajúc z toho,  že pre každého je zaujímavé to, čo sa ho dotýka, vytvorili sme aj 

jednoduché celoročné kalendáriky s motívom (kresleným, fotografickým) jednej lokálnej božej muky. 

Tieto materiály sa pokúsime ponúknuť obciam a farnostiam a budeme sa snažiť získať financie na ich 

tlač a rozdanie záujemcom.  

Nájdené božie muky sme stručne popisovali a snažili sme sa ich roztriediť časovo v zmysle 

poznatkov, ktoré uvádzame v teoretickej časti (podľa popisu stĺpa). Na farách a medzi obyvateľmi obcí 

sme sa snažili získavať doplňujúce informácie, pýtali sme sa na fotografie objektov. Následne sme 

každej stavbe spravili štítok s vyobrazením a krátkym popisom, ktorý sa zobrazí na mape pri kliknutí na 

terčík s lokalizáciou. 

Tento zámer sa nám kvôli obmedzeniam v súvislosti s pandémiou nepodarilo dotiahnuť do 

úplného výsledku (návrhy predkladáme v práci, financovanie budeme hľadať). 

2.2 Lokalizácia a opis nájdených objektov 

Vo vymedzenom regióne sme prešli dvanásť obcí, o ktorých sme získali informáciu, že sa tam  

nachádza objekt, označovaný ako božie muky. Obce aj nájdené sakrálne pamiatky uvádzame 

v abecednom priadku a prikladáme krátku informáciu o obci. Následne uverejňujeme poznatky, ktoré 

sme o pamiatke získali na farskom úrade alebo v obci. Zverejňujeme fotomateriál a opis stavby. Vo 

zvláštnej kapitole prinášame orotfotomapu s označením výskytu božích múk. 

 Okrem ortofotomapy sme pripravili interaktívnu mapovú prezentáciu, v ktorej sa po kliknutí 

na bod zobrazí štítok so základnými údajmi o božej muke. Prezentácia je súčasťou príloh práce. 

Podobne súčasťou príloh práce je aj prezentácia s fotografiami božích múk zaevidovaných a opísaných 

autormi práce.  
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2.2.1 Mapa výskytu božích múk 

 

4. Ortofotomapa výskytu božích múk, fialová-hranice katastrov obcí, žlté body- božie muky 
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2.2.2 Dolná Trnávka 

Prvá písomná zmienka o obci Dolná Trnávka je doložená z roku 1388. Názvy obce sa postupne 

menili: z roku 1388 je písomne doložený názov Thornoka Inferior, z roku 1773 Dolna Trnáwka; po 

maďarsky sa nazývala Alsótárnok. 

V roku 1388 obec patrila panstvu Šášov, neskoršie správe štiavnickej Banskej komory. Do roku 

1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Kremnica, kraj Banská 

Bystrica. Po roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj 

Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žiar nad Hronom, kraj 

Banskobystrický.10 

Pamätihodnosťou obce je Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej trojice, 

jednoduchá jednoloďová stavba so segmentovo ukončeným presbytériom a 

vežou tvoriacou súčasť jej hmoty z roku 1928.11 

V obci nás najprv navigovali mylne a za božiu muku označili kríž, 

ktorý ležal  na hranici chotára. Až neskôr sme našli aj božie muky. 

Nachádzali sa uprostred polí na hranici chotárov Dolnej Trnávky a Lovče. Ide o typ kamennej božej 

muky, tzv. stĺp s lucernou. Napriek tomu, že ide o starší typ božej muky, vročenie je 1897.  Sakrálna 

stavba  je v primeranom stave, veriaci k nej prichádzajú, o čom svedčia umelé kvety a nová, nepôvodná 

plastika.  

 

6. Božia muka v Dolnej Trnávke: celok, okolie, detail so soškou, zadná strana objektu 

2.2.3 Hliník nad Hronom 

Prvým písomným prameňom potvrdzujúcim dávnovekú existenciu obce je zakladacia listina 

beňadického opátstva z roku 1075. Obec bola súčasťou Tekovskej stolice. Prvý drevený kostol bol 

postavený pred rokom 1332 v románskom slohu. Neskôr v roku 1408 postavili druhý kostol v gotickom 

štýle. V roku 1440 Ján Jiskra z Brandýsa dal postaviť opevnený hlinický kaštieľ s priestrannými pivnicami 

 
10 https://www.e-obce.sk/obec/dolnatrnavka/2-historia.html 
11 Kronika kostola v Dolnej Trnávke [online]. Oficiálne stránky obce Dolná Trnávka. 

5. Kríž na hranici chotárov 

https://www.e-obce.sk/obec/dolnatrnavka/2-historia.html
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a podzemnými tajnými chodbami. V roku 1678 bol úplne zničený a o jeho obnovu sa v roku 1889 

postaral banský erár a stal sa sídlom hlinickej lesnej správy.  

V polovici 15. storočia sa Hliník nad Hronom stal po udelení trhových výsad kráľom Matejom 

Korvínom dôležitým obchodným mestečkom. Roku 1494 obec získala mestské výsady. Obyvatelia obce 

sa zaoberali výrobou mlynských kameňov viac ako 600 rokov a koncom 18. stor. boli tak známe a 

žiadané, že sa prepravovali na pltiach a pečatili sa zvláštnym pečatidlom kráľovskej koruny Márie 

Terézie. Venovali sa tiež povozníctvu, poľnohospodárstvu, pivovarníctvu, mlynárstvu, chovu dobytka, 

obuvníctvu, krajčírstvu, kováčstvu a včelárstvu.  

V roku 1768 postavili pred kostolom súsošie Golgoty a v roku 1901 tiež kaplnku na Kalvárii a 

postupne krížovú cestu. 

Ako pamiatky obce sú uvádzané Rímskokatolícky kostol sv. Martina, súsošie Golgoty 

a renesančný kaštieľ, sochy sv. Vendelína, sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého a božia muka. 12 

Objekt sa nachádza na križovatke ciest smerujúcich od Sklených Teplíc do Hliníka a cesty zo 

Žiaru nad Hronom do Žarnovice (smer R -1). 

Ide o kamennú stavbu s evidentnými neskoršími zásahmi. Je to stĺp stojaci na kruhovej 

podstave so širším driekom ukončený lucernou s nikou. Tá je presklenená. Ako nepôvodnú hodnotíme 

plechovú striešku s ozubením a kovový rámik s dvierkami. V nike je umiestnený obrázok v skle 

a plastika, ktorá (nie je viditeľné) môže byť pôvodná, je drevená. Na stĺpe ani drieku nie je uvedené 

datovanie výstavby objektu. Vyšší sokel, na ktorom stojí stĺp, je obielený vápnom. Pri božej muke je 

zámerne vysadená lipa, dnes už pomerne mohutná. Zrejme pod vplyvom koreňov sa objekt jemne 

nakláňa, zrútenie nehrozí. 

 

7. Božia muka v Hliníku nad Hronom, pohľad spredu, zozadu, zboku- viditeľný náklon a detail niky 

 V súpise pamiatok okresu Žiaru nad Hronom sa o objekte uvádzajú nasledovné informácie: 

 
12 https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kult%C3%BArnych_pamiatok_v_obci_Hlin%C3%ADk_nad_Hronom 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_kult%C3%BArnych_pamiatok_v_obci_Hlin%C3%ADk_nad_Hronom
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„(← unifikovaný názov KP), číslo KP v ÚZPF: 2594, vznik: 17. storočie, sloh: barok raný, druh: KP 

významná z architektonického a výtvarného hľadiska, bližšie určenie miesta: pri hlavnej ceste, parcelné 

číslo: 213, okresný kód: 613.“13 

2.2.4 Horná Ždaňa 

Obec Horná Ždaňa leží na strednom Slovensku, na Pohroní v Žiarskej kotline. Rozprestiera sa 

na východných svahoch pohoria Vtáčnik v doline Prochotského potoka. V minulosti patrila do 

Tekovskej stolice a neskôr do okresu Nová Baňa. Od roku 1960 v územnosprávnom členení patrí do 

okresu Žiar nad Hronom. Prvá písomná zmienka o Hornej Ždani pochádza z r. 1391, kedy sa kráľ 

Žigmund rozhodol dať za verné služby temešskému županovi Ladislavovi zo Šároviec a hrad Revište a 

dediny patriace k panstvu, medzi ktorými bola aj Horná Ždaňa. Túto majetkovú zmenu zaznamenala 

27. júla 1391 ostrihomská kapitola na nariadenie kráľa Žigmunda. V minulosti sa obyvatelia živili 

rôznymi remeslami, spracovaním dreva, ktoré dopĺňali poľnohospodárskou výrobou. Vyrábali sa tu 

šindle, drevené nádoby, pálilo sa drevené uhlie, spracovávala vlna, valchovalo sa súkno, varilo sa pivo. 

V dedine boli dva mlyny, píla. K pamiatkam obce patrí vodný mlyn, technická pamiatka, jednopodlažná 

viacpriestorová stavba na pôdoryse obdĺžnika z 20. rokov 20. storočia a Rímskokatolícky kostol sv. 

Šimona a Júdu , údajne z konca 16. storočia. Veža kostola pochádza z roku 1720. 14 

Božia muka sa v súpise pamiatok neuvádza ani v analýze k hospodárskemu plánu rozvoja 

obce,15 ani v iných materiáloch. Je to zrejme preto, že objekt je pomerne nový (isto XX. storočie), 

postavený na súkromnom pozemku v blízkosti domu. Je možné, že bol postavený na mieste nejakej 

staršej božej muky, pri stĺpe je lavička a upravený priestor. Bližšie informácie sme nezistili. 

Zaujímavosťou je, že tento objekt najviac pripomína nemecké stromové božie muky. Ide o drevenú 

božiu muku, nič podobné sme viac v skúmanej oblasti nenašli. 

 

8. Drevená božia muka v Hornej Ždani, celkový pohľad, detail niky, svätý obrázok na strome 

 
13 https://www.e-obce.sk/obec/hliniknadhronom/3-kulturne_dedicstvo.html 
14 https://www.hornazdana.sk/historia-obce.html 
15 https://www.hornazdana.sk/download_file_f.php?id=596617 

https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAda_Tade%C3%A1%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://www.e-obce.sk/obec/hliniknadhronom/3-kulturne_dedicstvo.html
https://www.hornazdana.sk/historia-obce.html
https://www.hornazdana.sk/download_file_f.php?id=596617
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2.2.5 Janova Lehota 

Janova Lehota (nemecky Drexlerhau) je obec v okrese Žiar nad Hronom. Najstaršia písomná 

zmienka o obci  pochádza z roku 1376 a veľký podiel na jej založení mala nemecká kolonizácia. V 

roku 1487 patrila do Ostrihomského arcibiskupstva a v tejto súvislosti sa spomína gotický kostol. 

Neskôr sa obec spomína už ako majetok Svätého Kríža nad Hronom. V roku 1739 bol vysvätený kostol 

a postavená kaplnka, v roku 1745 bola zriadená cirkevná škola. Od roku 1776 patrila 

do Banskobystrického biskupstva. V roku 1867 bola postavená kaplnka „Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie“.  

Dominantou obce a najväčšou historickou pamiatkou je rímskokatolícky Kostol Božského Srdca 

Ježišovho.  

V katastri obce sa nachádza aj viacero božích múk. Medzi príbehy, ktoré sme objavili v kronike 

obce Janova Lehota, patrí božia muka, ktorú dal neďaleko obce vybudovať Paul Dérer. (Podľa neho sa 

záhradkárska lokalita neďaleko obce volá Dérerov mlyn). Mlynár božiu muku z vďaky za pomoc 

pocestných ľudí nechal vybudovať v roku 1823. 

Príbeh prerozprával jeho vnuk. Opisuje mlynárove časté cesty do prírody a späť domov. Jedna 

z ciest sa mu mohla stať osudnou. Počas tuhej zimy na prelome rokov 1822 a 1823 sa Paul Dérer vracal 

domov zo svojej cesty. Nebol už ďaleko od svojho domova, no musel si oddýchnuť, pretože bol veľmi 

ustatý. Sadol si a na tom mieste po chvíli aj zaspal. Bola tuhá zima a tento odpočinok mohol pre neho 

dopadnúť veľmi zle. Na jeho šťastie prechádzali tou istou cestou v tú noc aj iní ľudia. Videli, že má 

problémy,  prebudili ho a tak zachránili ho pred istou smrťou. Unaveného mlynára odprevadili 

a priviedli domov. Z vďaky za záchranu života Paul nechal postaviť na mieste, kde mohol prísť o život, 

božiu muku Anjelovi strážnemu.  

 

9. Božia muka mlynára Dérera zasvätená Anjelovi strážnemu 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1487
https://sk.wikipedia.org/wiki/1739
https://sk.wikipedia.org/wiki/1776
https://sk.wikipedia.org/wiki/Banskobystrick%C3%A9_biskupstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmskokatol%C3%ADcka_cirkev_na_Slovensku
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V roku 1873 Paul Dérer nechal vystavať ešte jednu božiu muku so sochou Bolestnej Matky 

Božej. 

 

10. Druhá muka mlynára Dérera, pôvodne so sochou Bolestnej Matky Božej 

V roku 1867 vystaval božiu muku v obci Janova Lehota Peter Kraus, ktorý ju nechal zasvätiť 

Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Dokončená a posvätená bola omnoho neskôr, až v roku 1902. 

V obci bolo, podľa rozprávania miestnych,  vybudovaných omnoho viac božích múk, krížov či sôch, no 

postupom času sa na ne zabudlo. Pretože sa o ne nikto nestaral, čas ich nahlodal a padli do zabudnutia. 

 

11. Božia muka- kaplnka postavená Petrom Krausom 

2.2.6 Kosorín 

Prvá písomná zmienka o obci Kosorín je doložená z roku 1487. Názvy obce sa postupne menili: 

z roku 1487 je písomne doložený názov Kozoeri, z roku 1570 Kozeryn, z roku 1571 Kozewyn, z roku 

1863 Koszorin, po maďarsky sa obec nazývala Koszorin, Koszorús. 
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V roku 1487 patrila obec ostrihomskému arcibiskupstvu, od roku 1776 banskobystrickému 

biskupstvu. Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Kremnica, kraj Banská Bystrica. Po 

roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žiar 

nad Hronom, kraj Banskobystrický. 

V roku 1785 bola v Kosoríne kaplnka, ktorá bola v rokoch 1800 - 1805 rekonštruovaná. Kostol 

súčasnú podobu nadobudol rekonštrukciou v rokoch 1926 - 1928. V roku 1928 sa do novopristavenej 

veže umiestnili dva nové zvony. Pri nich zostal aj malý zvon z roku 1624. Kostol je zasvätený Svätému 

Ladislavovi.16 

Informáciu sme mali o dvoch objektoch, našli sme len jeden. Dokument Územný plán rozvoja 

obcí mikroregiónu Žiarske podhorie hovorí: „Pôvodná zástavba Kosorína vznikala okolo komunikácie 

popri potokoch v tvare nepravidelného písmena „H“. Výraznou dominantou obce je kostol uzatvárajúci 

ulicu juhozápadnú. Na oboch vstupoch do obce sú umiestnené Božie muky.“17 

Jednu zo spomínaných sme našli takmer na konci dediny v tesnej blízkosti futbalového ihriska, 

hneď vedľa hlavnej cesty a oplotenia rodinného domu. Je to zachovalá prídomová božia muka, ktorá 

bola postavená v roku 1895. Patrí k najozdobnejším v nami skúmanom regióne. 

 

12. Prídomové božie muky, jeden z dvoch objektov  v Kosoríne 

2.2.7 Lovča 

Prvá písomná zmienka o obci Lovča je doložená z roku 1283, kedy sa nazývala Loucha. V roku 

1283 obec patrila arcibiskupskému majetku v Šúšolí, spomínanému už v roku 1209, od roku 1776 

patrila banskobystrickému biskupstvu. Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu. Po roku 1960 

patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žiar nad Hronom, 

kraj Banskobystrický. 

Dominantou obce je kostol Sv. Filipa a Jakuba postavený v roku 1656 v neskorenesančnom 

slohu a mariánsky stĺp postavený v neskorobarokovom slohu je z 18. storočia. Obec Lovča má vo 

 
16 http://www.kosorin.sk/download_file_f.php?id=628991 
17 http://www.kosorin.sk/download_file_f.php?id=455521 

http://www.kosorin.sk/download_file_f.php?id=628991
http://www.kosorin.sk/download_file_f.php?id=455521
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svojom okolí naozaj krásnu prírodu, svedčí o tom aj neďaleká umelo vytvorená vodná plocha, ktorá vo 

svojom názve nesie aj meno tejto obce, a to Lovčianska Mara. 18 

Krátkou poľnou cestou obkolesenou stromami a kríkmi ponad údolie neďaleko za dedinou sa 

dostaneme k tomuto vodnému dielu. Vedľa tejto  cestičky je aj malá, ľahko prehliadnuteľná pamiatka. 

Božia muka bielej farby je murovaná so štvorcovým podstavcom. Má podobu obelisku, vo vrchnej časti 

je znázornená tvár Ježiša Krista, pod ňou je vsunutá perforovaná železná plocha v tvare kríža. Podľa 

vzhľadu vyzerá, že ide o jednu z najmladších božích múk v regióne. Božiu muku obkolesuje malý plot. 

Je udržiavaná v dobrom a nepoškodenom stave.  

 

13. Moderne vyzerajúce božie muky v Lovči 

2.2.8 Lovčica- Trubín 

Obec sa nachádza v severnej až severozápadnej časti Žiarskej kotliny. Jej chotár zaberá východné 

svahy pohoria Vtáčnik. Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1487, kedy sa názov Trwbyn 

objavuje v účtoch ostrihomského arcibiskupa Hypolita de Este. Neskoršie sa vyskytuje názov obce ako 

Turbus. Obec je ale pravdepodobne staršieho pôvodu, čomu nasvedčuje zvyšok stredovekej pevnôstky. 

Ďalší prameň, ktorý hovorí v prospech staršieho dáta obce, je kostol. Tento pochádza z rokov 1253 až 

1260, lebo v roku 1487 sa kostol spomína už ako starý, na čo poukazuje gotický staviteľský sloh. Obec 

pôvodne patrila do majetku Dóczyovcov, ale údaje z rokov 1559 až 1560 píšu, že prešla do majetku 

ostrihomského arcibiskupa.  

Najcennejšie historické a kultúrne pamiatky v obci sú rímsko-katolícky kostol z 15. storočia v 

gotickom slohu, kaplnka z 18. storočia v neskorobarokovom slohu a kaplnka v Trubíne z roku 1723 v 

barokovom slohu. Zaujímavou a historicky cennou je tiež budova fary. 

V chotári obce Trubín cestou od kostola popri cintoríne sa dostaneme na rovnú asfaltovú 

poľnohospodársku cestu. Asi pol kilometra od dediny sa nachádza drobná stavba - božia muka.  Vidno, 

že je o ňu dobre postarané. Ľudia ju často navštevujú, modlia sa pri nej, nosia kvety, sviečky. I keď sa 

 
18 https://www.lovca.sk/sites/default/files/phsr_lovca_2018_2023.pdf 

https://www.lovca.sk/sites/default/files/phsr_lovca_2018_2023.pdf


15 
 

dodnes  nevie, či majiteľom božej muky, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, je obec 

Lovčica –Trubín, alebo farnosť.  

Viaže sa k nej príbeh, ktorý však nie je nikde zaznamenaný, no putuje medzi generáciami ústnym 

podaním. V rokoch 1859 až 1903 pastoroval vo farnosti kňaz menom Jozef Szepessy. Tento pán miloval 

prírodu, a preto v nej trávil množstvo svojho času. Kňaz Jozef Szepessy sa veľa modlil na svojom 

obľúbenom mieste v prírode. Hovorí sa, že Panna Mária vypočula jeho modlitby a prosby, ktoré jej 

adresoval práve na tomto mieste. V roku 1897 preto vystaval z vďaky božiu muku, ktorú sám zasvätil 

sedembolestnej Panne Márii.  Obyvatelia tejto obce niekoľkokrát zobrali rekonštrukciu tejto malej 

sakrálnej stavby do vlastných rúk. Naposledy obyvatelia vykonali amatérsku rekonštrukciu na začiatku 

roka 2019.  

 

14. Božie muky v Lovčici- Trubíne 

2.2.9 Lutila 

Podľa záznamov obecnej kroniky, existovala osada pod názvom Lutina, ktorá patrila 

Svätokrížskemu panstvu už okolo roku 1300. Rozprestierala sa za potokom popri Rapkovi až po lúky 

za Lutilou. Prvá písomná zmienka o obci Lutila sa datuje do roku 1487, kedy sa nazývala Lutilla. Názvy 

obce sa postupne menili: z roku 1571 je písomne doložený názov Lwtile, z roku 1773 Lutila; po 

maďarsky sa obec nazývala Lutilla.19 

V roku 1487 patrila obec ostrihomskému arcibiskupstvu, v roku 1491 sa uvádza ako osada Žiaru 

nad Hronom, v roku 1776 pripadla banskobystrickému biskupstvu. V roku 1682 ju spustošili Turci. Do 

roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Kremnica, kraj Banská Bystrica. Po roku 1960 patrila 

pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žiar nad Hronom, kraj 

Banskobystrický.20 V roku 1682 obec spustošili a vypálili Turci, po roku 1715 sa ale už spomína ako 

obnovená obec. K pamätihodnostiam obce sa radí Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava z rokov 1489 – 

1491,  prestavaný v XVII. storočí a baroková socha sv. Jána Nepomuckého z konca XVIII. storočia. 

O kaplnke - božej muke v poliach sa žiadny záznam nezmieňuje.  

 
19 https://www.lutila.sk/obec-2/historia-obce/ 
20 https://www.e-obce.sk/obec/lutila/2-historia.html 

https://www.lutila.sk/obec-2/historia-obce/
https://www.e-obce.sk/obec/lutila/2-historia.html
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Objekt sa nachádza pri bývalom JRD, po odbočke vľavo (smer Lutila- Slaská) na poľnú cestu. 

Chotárnou cestou je potrebné smerovať na Žiar nad Hronom. Táto drobná sakrálna stavba stála na 

chotárnom rozmedzí, ktoré je dodnes viditeľné, miestami sa dajú nájsť aj kamene na medziach. 

 Pri nájdení sme si neboli istí, či ide o objekt kaplnky, alebo božej muky. Stavba je pilierová, má 

pomerne široký driek, štvorcový pôdorys, zakončená je ihlanovou strechou zo zrejme azbestového 

šindľa. Konštrukcia strechy je drevená. Do súpisu božích múk sme sa objekt rozhodli zaradiť, lebo nika 

je plytká, maximálne 50 cm, priestor zužuje múrik - priestor na oltárik. V objekte sme našli nádobky na 

trvácne kvety a zarámovanú informáciu o Vendelínovi - pustovníkovi, patrónovi životného prostredia 

a ochrancov prírody, čo nás odkazuje na modernú dobu. 

 

15. Murovaná božia muka - kaplnka pri Lutile 

2.2.10 Prestavlky 

Najstaršia zmienka o obci Prestavlky pochádza z roku 1283, kedy sa uvádza ako Poroztolnuk. 

Dedina patrila pôvodne k šašovskému panstvu, ktoré spadalo pod svätobeňadické opátstvo. Po 

povstaní Juraja Dóžu v roku 1514 vyniesol uhorský snem voči poddaným veľmi tvrdé zákony. Jedným z 

nich bol aj zákaz sťahovania sa, čím mali byť poddaní večne pripútaní k pôde (glebae adstricti). Tento 

zákon bol zmiernený až v roku 1550 pod vplyvom tureckých vojen a hospodárskeho úpadku krajiny.  

Od polovice 17. storočia ich vlastnilo ostrihomské arcibiskupstvo. V roku 1971 sa dedinka 

Prestavlky zlúčila s dedinkou Horná Trnávka.21 

V obci sa mala nachádzať murovaná stavba božích múk s nikou a drevenou plastikou. Stavbu 

sa nám nepodarilo dohľadať. 

2.2.11 Prochot 

Chotár obce Prochot leží v doline uzavretej z troch strán vencom pohoria Vtáčnik. O 

geografickom položení obce Prochot najvýstižnejšie hovorí príslovie: Z Prochota sa musí aj žobrák 

vrátiť. Počiatky osídlenia Prochota zasahujú pravdepodobne do 8. až 5. storočia, do staršej doby 

železnej. Prvá písomná zmienka o Prochote je z roku 1414. Vzhľadom na to, že Prochot bol 

 
21 https://www.prestavlky.sk/download_file_f.php?id=1203691 

https://www.prestavlky.sk/download_file_f.php?id=1203691
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najvzdialenejšou osadou Šášovského panstva, zemepán pridelil vtedy ešte kolónii lokátora. Z ústneho 

podania sa zachovalo, že prvý lokátor sa volal Profét a jeho meno spolu so slovom „priechod“ sa stali 

základom pre vznik názvu obce Prochot.  

O tom, že pôvodnými obyvateľmi obce boli aj príslušníci nemeckej národnosti, svedčia aj 

zdedené priezviská: Fridrich, Rosenberg, Kuschnier.  V r. 1517 sa spomína ako príslušenstvo hradu 

Revište. Od r. 1564 patrila panstvu Šášov a od 17. storočia Banskej komore. Obec vznikla v začiatkom 

15. storočia, v roku 1517 sa spomína ako príslušenstvo hradu Revište. S počiatkom osídlenia obce úzko 

súviseli tri činnosti osadníkov: rúbanie lesov, pálenie dreveného uhlia a klčovanie. Uhliarstvo pretrvalo 

v obci celé stáročia a celkom zaniklo až po I. svetovej vojne. Drevorubačstvo vydržalo až do súčasnosti, 

avšak v inej podobe a na inej úrovni. V 18. st. boli v okolitých horách objavené ložiská zlata. Niekoľko 

rokov sa v obci ťažila strieborná, olovená a medená ruda. V Súpise pamiatok je uvedený barokovo – 

klasicistický kostol sv. Matúša evanjelistu, postavený v r. 1792 a Božie muky – malá murovaná 

hranolová stavba s Pietou vo výklenku. Pri Piete malo ísť o pôvodnú ľudovú drevorezbu  zo zač. XIX. 

storočia.22 Táto je dnes nahradená sadrovým odliatkom, nevieme zistiť, či napodobňuje pôvodnú Pietu. 

 

2.2.12 Slaská 

Prvá písomná zmienka o obci Slaská sa datuje do roku 1454, kedy sa nazývala Szilezka. Z 

rovnakého obdobia, z akého pochádza najstaršia zmienka o obci, pochádza aj miestny kostol. Bol 

postavený v 15. stor. v gotickom štýle a zasvätený je sv. Gálovi. V 16. stor. bol renesančne upravený a 

r. 1654 radikálne obnovený. Z tohto roku pochádza kostolná veža, krstiteľnica i opevnenie. Názvy obce 

sa postupne menili: z roku 1773 je písomne doložený názov Slaska, z roku 1808 Slazka, z roku 1927 

Slaská; po maďarsky sa obec nazývala Mogyorómál a Szlaszka.  

Obec Slaská bola pôvodne majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1685 sa stala 

súčasťou arcibiskupského panstva vo Sv. Kríži a od r.  1776 bola v majetku Banskobystrického 

biskupstva. Do roku 1960 obec patrila pod Tekovskú župu, okres Kremnica, kraj Banská Bystrica. Po 

 
22 PHSR-PROCHOT_2014-2020 
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roku 1960 patrila pod okres Žiar nad Hronom, kraj Stredoslovenský. V súčasnosti patrí pod okres Žiar 

nad Hronom, kraj Banskobystrický.23 

Vo viacerých prameňoch sa v Slaskej hovorí objekte prícestnej kaplnky, ktorá leží na 

komunikácii smerujúcej z obce do Lutily.  Ide o stavbu pochádzajúcu zo začiatku XIX. storočia 

vybudovanú v klasicistickom štýle. Ide o menší objekt. 

 

16. Menšia klasicistická kaplnka v obci Slaská, veľkosťou sa približuje mohutnejšej božej muke 

 V obci sa nachádzajú aj murované božie muky, ležia v stúpaní pri parcele 199 na ceste 

smerujúcej do tzv. Dolinky. Uvádzajú sa ako kultúrna pamiatka obce. Božie muky boli v nedávnom 

období opravené (medzi rokmi 2015- 2019). Bližšie údaje o vzniku stavby alebo príčine jej postavenia 

sa nám nájsť nepodarilo.  

 Božie muky sú zrejme barokové, majú vysoký sokel, oblý driek. Na stĺpovej časti sú štyri niky, 

jedna podstrešná a tri v stĺpovej časti. Niky sú presklenené, zrejme kvôli ochrane sošiek. Stavba bola 

obielená vápnom.  

 
23 https://www.e-obce.sk/obec/slaska/2-historia.html 

https://www.e-obce.sk/obec/slaska/2-historia.html
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17. Božie muky v Slaskej, rok 2017, tá istá stavba rok 2015 

Pri obnove bola odstránená ohrádka okolo božích múk, boli natreté bielym náterom - farbou. 

Pôvodná murovaná strieška bola prekrytá plechovou a vymenené bolo aj presklenenie ník a zrejme aj 

drobné sošky prešli alebo obnovou, alebo boli vymenené (badateľné pri soche na čelnej strane). 

Bohužiaľ, opravu hodnotíme ako neodbornú, vzhľadom stavbe uškodila, zväčšila jej hmotu a narušila 

harmonickosť stavby. Tmavá farba strechy a orámovania ník a príliš farebné nátery sošiek pôsobia 

gýčovite. 

 

18. Božie muky v Slaskej po oprave 
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2.3 Tvorba kalendárov  

Od mladého veku som sa zajímal o dejepis a vždy som bol k nemu vedený, vo veľa prácach ma 

inšpirovala moja sestra Ema, ktorá bola vždy aktívna a úspešná v dejepisných súťažiach, ako je 

napríklad aj Eustory a práve toto bola  jedna z mojich najväčších motivácií, prečo začať spolupracovať 

s mojím spoluriešiteľom Romanom.  Ako som sa presvedčil už predtým, vieme spolu vytvárať kvalitné 

projekty. Nemohol som odmietnuť takúto spoluprácu, kde som mohol konečne využiť svoju lásku ku 

kresleniu. Preto keď sme po terénnom výskume premýšľali, ako popularizovať božie muky v našom 

okolí, zišiel mi na um kreslený kalendár s motívmi týchto stavieb.  

Keďže spočiatku nám nájdené objekty pribúdali pomaly, kreslil som bez výberu, čo sa podarilo 

nafotiť a obával som sa, či sa nám podarí nájsť potrebných dvanásť  stavieb. Preto niektoré z múk, ktoré 

ma až tak neoslovili ,sú menej vydarené, napriek tomu iné sa mi načrtnúť podarilo. Pôvodne sme chceli 

na tvorbu kalendára použiť niektorý z existujúcich softvérov, ale nášmu zámeru ani jeden z nich 

nevyhovoval, a tak sme jednoduchú, minimalistickú šablónu vytvorili vo Worde a do nej osadili na 

každý mesiac jeden kreslený motív božích múk.  Vytvorili sme titulný list. Na zadné strany sme doplnili 

zoznam kresieb za jednotlivé mesiace a aj ich fotografické vyobrazenie. Až na týchto stranách sú aj 

lokalizované, lebo názvy obcí na stránke boli opticky rušivé.  

Stále sa ale zdalo, že pre propagáciu týchto sakrálnych stavieb a poukázanie na ich účel je to 

málo. V tom čase sme pri vyhľadávaní informácii narazili na veľmi pekný príhovor dôstojného pána 

farára Jána Holbíka, ktorý predniesol pri posviacke obnovenej sochy „Jánika“ v Prestavlkoch. Rozprával 

v ňom o dôležitosti drobných sakrálnych objektov v našom živote.  S jeho láskavým dovolením sme časť 

použili ako predslov ku kalendáru.24 Aby sa náš zámer úplne naplnil, vytvorili sme populárno - vedecký 

text približujúci, čo božie muky sú. Vzhľadom na určenie nie je obsiahly, ani vyčerpávajúci, je to skôr 

krátke heslo na zorientovanie v problematike. 

Po vytvorení kalendára sme sa rozhodli vytvoriť ešte návrh kalendárikov na jeden list. Dajú sa 

tlačiť od rozmerov malého vreckového kalendára po rozmer A-4. Na nich je vyobrazená len jedna božia 

muka a pomenovaná obec, kde sa nachádza. Použili sme fotografie, ktoré sme z nášho terénneho 

výskumu považovali za najvydarenejšie.  

Z dôvodu rozsahu práce prikladáme z kresleného kalendára len titulnú stranu a jeden list. 

Ostatné listy kalendára, zadné strany a predslov sú v prílohe práce. Takisto z vytvorených 

fotokalendárikov prikladáme len dve ukážky, ostatné umiestňujeme do prílohy. 

  

 
24 https://www.prestavlky.sk/oznamy/restaurovanie-sochy-sv-jana-krstitela.html 

https://www.prestavlky.sk/oznamy/restaurovanie-sochy-sv-jana-krstitela.html
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2.4 Ukážky  vytvorených propagačných materiálov 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

19. Fotokalendárik s motívom božej muky v Slaskej 
20. Fotokalendárik s motivom božej muky v Prochoti 

21. Titulný list obrázkového kalendára 22. Ukážka listu obrázkového kalendára 



 
 

 

Záver 

Cieľom našej práce bolo poukázať na existenciu množstva božích múk nachádzajúcich sa v okolí 

Žiaru nad Hronom a zvyšovať povedomie verejnosti o tomto type pamiatok. Nebola to ľahká úloha, 

pretože  problematika nie je dostatočne spracovaná v odbornej literatúre. Vzhľadom na súčasnú 

spoločenskú situáciu (pandémiu), nebolo jednoduché ani pátranie v okolí a oslovovanie ľudí, kňazov či 

iných predstaviteľov obcí. Vynaložili sme však maximálne úsilie. Náročné bolo aj pátranie po datovaní, 

údajoch o prestavbách či opravách. Zistili sme, že je všeobecne nízke povedomie o tomto type stavieb, 

a preto sme sa rozhodli  spracovať  tému skôr populárno-náučným a propagátorským spôsobom.  

Výsledkom je táto drobná štúdia, ktorá by mohla byť základom pre budúcu prácu bohatšiu na  

historické a geografické fakty. V našej práci poskytujeme skôr  fotodokumentáciu, lokalizáciu a pri 

niektorých objektoch zachytávame aj drobné príbehy z orálnej histórie. Za originálnu časť považujeme 

propagačné materiály, a to kresby, kalendár a malé fotokalendáriky. Naše návrhy by mohli vyústiť  do 

spolupráce s jednotlivými obcami a slúžiť na propagáciu a popularizáciu božích múk. 

Za najhodnotnejšiu časť práce považujeme terénny výskum, prostredníctvom ktorého sme 

získali nové najmä komunikačné a orientačné zručnosti. Fyzické obchádzanie jednotlivých obcí, 

oslovovanie ľudí, hľadanie pamiatok, fotografovanie božích múk a ich zachytenie na mape bolo pre nás 

novou výzvou, ktorú sa nám podarilo aspoň čiastočne naplniť. Vzhľadom na rozsah vyžadovaný 

podmienkami súťaže Eustory sa predbežne viac v práci obsiahnuť nedalo. Práca nás však mimoriadne 

bavila a priniesla nám nové skúsenosti a zručnosti. 
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Mapa
Božích múk

Samuel Zorkóczy

Roman Debnár 

-Pre presunutie na dennú božiu muku kliknite 
na odznak. 



Lovčica -Trubín

• Murovaná so štvorcovým 
pôdorysom

• Zasvätená Sedembolestnej 
Panny Márie 

• Z jednej strany umiestnená 
nika

• Niekoľkokrát amatérsky 
rekonštruovaná naposledy v 
roku 2019

• Dôvodom výstavby je vďaka 
Panne Márii 

• Súradnice - 48°36'36.20187"N            
18°47'32.94329"E 

• Chotárny názov - “dolu 
potokom“

SPÄŤ NA MAPU



Janova Lehota (sever)

• Murovaná s trojuholníkovým 
pôdorysom 

• Prešla niekoľkými 
amatérskymi 
rekonštrukciami 
organizovanými farským 
úradom  

• Je zachovalá a v dobrom 
stave

• Zo všetkých strán 
umiestnená nika 

• Príčina ani rok výstavby 
známe nie sú.

• Súradnice - 48°39'31.14914"N 
18°46'56.71338"E

SPÄŤ NA MAPU



Janova Lehota (Juh)

• Murovaná so štvorcovým 
pôdorysom 

• Zasvätená Nepoškvrnenému 
počatiu Panny Márie 

• V priemernom stave s 
poškodeniami a zlou statikou

• Vystaval ju Paul Dérer v roku 
1873

• Súradnice - 48°39'03.12098"N 
18°46'30.54213"E

• Chotárny názov – ťažké zeme

SPÄŤ NA MAPU



Janova lehota (západ)

• Murovaná so štvorcovým 
pôdorysom a plechovou strieškou

• Zasvätená anjelovi strážnemu

• Z troch strán umiestnená nika

• V dobrom stave na niektorých 
miestach mierne poškodená 

• Amatérsky rekonštruovaná no rok 
nie je známy (zistenie z orálnej 
histórie)  

• Dôvodom výstavby je vďaka za 
záchranu života pocestným 

• Rok výstavby – 1823

• Súradnice - 48°39'07.84302"N 
18°46'05.35920"E

• Chotárny názov – ťažké zeme

SPÄŤ NA MAPU



Kosorín

• Murovaná so štvorcovým 
podstavcom 

• Drobné amatérske úpravy 
farským úradom 

• Zachovalá a v dobrom stave 

• Nika z troch strán  

• Zasvätená Panne Márii 

• Vystavaná v roku – 1895

• Súradnice - 48°39'10.12221"N 
18°48'45.04543"E

• Chatársky  názov – pod 
poľštinami 

SPÄŤ NA MAPU



Prochot

• Murovaná so štvorcovým 
pôdorysom 

• Plechová strieška, s každej 
strany nika

• Amatérsky rekonštruovaná 
občanmi obce Prochot v roku 
2019

• Rok výstavby – neznámy 

• Súradnice -
48°36'02.82402"N 
18°42'40.21999"E

• Zachovalá  v dobrom stave 

SPÄŤ NA MAPU



Horná Trnávka

• Drevená

• V dobrom zachovalom stave 

• Zasvätená Sedembolestnej 
Panne Márii

• Rok výstavby neznámy 

• Nie sú evidované žiadne 
rekonštrukcie 

• Chotársky názov - Hrada

• Súradnice - 48°34'26.50726"N 
18°45'24.05867"E

SPÄŤ NA MAPU



Dolná Trnávka

• Murovaná 

• Niekoľko krát amatérsky 
upravovaná, nejedna sa však 
o celoplošné rekonštrukcie

• Zasvätená Panne Márii 

• Vystaval ju farský úrad

• Z prednej strany nika

• Zachovalá v dobrom stave 

• Súradnice -
48°33'49.78885"N 
18°47'34.24884"E

SPÄŤ NA MAPU



Lovča (sever)

• Murovaná so štvorcovým 
podstavcom 

• Udržiavaná v dobrom stave

• O rekonštrukcii záznamy nie 
sú 

• Na zaoblenom vrchole je 
vyobrazená tvar Ježiša Krista

• Pod tvarou je v kovovej platní 
vyvíjaný kríž 

• Súradnice - 48°34'29.03199"N 
18°47'47.96367"E 

• Chotársky názov – nad 
Hájom 

SPÄŤ NA MAPU



Lovča (juh)

• Murovaná s obdĺžnikovým 
pôdorysom 

• Zasvätená Sedembolestnej 
Panne Márii 

• Vo výbornom stave 

• Zachovalá 

• Chotársky názov - Horný diel

• Súradnice -
48°33'57.33458"N 
18°48'00.65506"E

SPÄŤ NA MAPU



Hliník nad Hronom

• Murovaná so štvorcovým 
podstavcom 

• Zachovalá s miernymi 
poškodeniami 

• Nika z jednej strany 

• Nie je známy rok ani príčina 
výstavby 

• - 48°32'28.16359"N 
18°47'36.02577"E

• Chotárny názov - čerene

SPÄŤ NA MAPU



Božie muky v okolí 
Žiaru nad Hronom
GYMZH

Roman Debnár- Samuel Zorkóczy
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Hliník nad Hronom



Horná Ždaňa



Lutila



Slaská



Slaská



Slaská



Kosorín



Lovča



Janova Lehota



Janova Lehota



Janova Lehota



Prochot



Lovčica- Trubín


