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Abstrakt 
 

Čillíková, Alexandra; Hašková, Viktória; Kováčová Nicol; Repiská, Viktória: Božie muky, súťažná práca 

EUSTORY, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom, 2020 

 

 Naším cieľom bolo zdokumentovanie božích múk na území Kremnice a okolia. V teoretickej 

časti sme vymedzili čo si my predstavujeme pod pojmom „božie muky“ (poloha, vzhľad, veľkosť 

a symbolika) na základe dostupných zdrojov, ktoré sú uvedené v záverečnej časti práce.  V praktickej 

časti sme sa snažili detailnejšie priblížiť jednotlivé božie muky, ich existenciu od príčiny vzniku až po 

súčastný stav. Avšak vzhľadom na nedostatok zdrojov a informácii sa nám nepodarilo vybádať 

históriu všetkých múk.  

Súčasťou práce je audionahrávka rozhovoru s pamätníčkou pani Vankuličovou a powerpointová 

prezentácia s vyobrazením božích múk.  

 

Kľúčové slová: božie muky, mikroregión Kremnica, stĺp s lucernou, pilier, murované božie muky, 
prícestné, prídomové, pamiatky, obnova, ochrana, kartotéka 
  



Abstract 
 

Čillíková, Alexandra; Hašková, Viktória; Kováčová Nicol; Repiská, Viktória: Božie muky, súťažná práca 

EUSTORY, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom, 2020 

 

Our aim was to document božie muky on the territory of Kremnica and its surroundings. In the 

theoretical part, we defined what we imagine under the term „božie muky“ (position, appearance, 

size and symbolism) based on the available resources, which are mentioned in the final part of the 

work. In the practical part, we tried to better describe the individual božie muky, their existence from 

the origin to the present. However, due to the lack of resources and information, we were unable to 

investigate the history of all božie muky.  

Part of the work contains an audiorecording of an interview with mrs. Vankuličová. 

 

Key words: devotional pillar, microregion Kremnica, column with lantern, pillar, brick devotional 
pillar, wayside, near the houses, monuments, restoration, protection, card file 
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Úvod 
Účasť študentov v súťaži EUSTORY má na našej škole dlhoročnú tradíciu. My sme sa v nej 

rozhodli zúčastniť prvýkrát teraz, ako druháčky. Tohtoročná téma EUSTORY nás oslovila aj preto, že 

nemáme prakticky žiadne poznatky o drobných sakrálnych stavbách. Takže primárnym  cieľom je 

priblížiť ich ľuďom z regiónu,  ale aj nám samotným. So súťažou nás oboznámila naša profesorka 

dejepisu, ale aj starší študenti, ktorí sa jej zúčastnili v minulých rokoch.  O súťaži a aj Youth Academy 

teda čo- to vieme. Inak je to s objektom tohtoročnej súťaže.  

Napriek tomu, že sa s božími mukami stretávame každý deň, o ich histórii nevieme takmer 

nič. Preto sme si stanovili cieľ zmapovať tieto stavby najmä v Kremnici a v okolí, lebo odtiaľ 

pochádzame, zakresliť ich do mapiek.  

Pod pojmom “božie muky “ si každý predstaví niečo iné a ani my sme zo začiatku nemali 

presnú predstavu o tom, čo vlastne hľadáme. Preto bolo potrebné zistiť, ako tieto stavby odlíšiť od 

ostatných, kde sa budú nachádzať a kto by nám o ich histórii a pôvode vedel čo najviac povedať. Za 

najdôležitejšie sme považovali, tieto stavby nájsť, vyfotografovať a zdokumentovať ich polohu čo 

nám pomohlo sa k tejto téme viac priblížiť. S pomocou dovtedy získaných poznatkov, našej pani 

profesorky a kňazov sme zisťovali,  ktoré z nájdených objektov by mohli spĺňať status božích múk. 

Ďalej bolo dôležité obrátiť sa na miestnych duchovných, inštitúcie a hlavne ľudí, ktorí majú poznatky 

o existencii týchto sakrálnych stavieb.   

Priebeh získavania informácii bol náročnejší, ako sme očakávali. Zo začiatku sme sa spoliehali 

na najbežnejší a najpoužívanejší zdroj mládeže – internet. Ten nám poskytol len čiastkové informácie.   

Regionálne údaje a história týchto stavieb v našom okolí ale na webe nie je dostatočne zaznamenaná, 

okrajové zmienky sú len na stránkach obcí alebo v súpisoch pamiatok.  

Preto sme sa rozhodli začať so získavaním poznatkov od kronikárov, miestnych nadšencov 

histórie, kňazov, obyvateľov obcí a v neposlednom rade aj z archívneho bádania. Vzhľadom na to, že 

sa božie muky  spájajú s barokovým obdobím, neexistujú priami pamätníci ich výstavby, dokonca ani 

pri podstatne mladších objektoch. Našli sme ľudí, ktorí si pamätali púte a slávnosti, konané pri božích 

mukách.  Aj tu sme narazili na isté obmedzenia: to, že si pamätníci veľa nepamätali, z týchto čias 

nezostali fotografie, či mnohí dokonca, bohužiaľ, nechceli s nami komunikovať alebo dovoliť urobiť si 

z rozhovoru záznam. Našťastie sa nám podarilo nájsť a kontaktovať veľmi milých ľudí ochotných 

poskytnúť poznatky aj jedinečné osobné spomienky a skúsenosti. Práca s ľuďmi pri realizovaní tohto 

projektu bola veľmi príjemná a bolo vidieť, aký hlboký vzťah majú niektorí ľudia k týmto 

náboženským objektom. To je pre nás naozaj milým prekvapením.  

Niektoré zo spomienok pamätníkov si vyžadovali overiť rozprávanie v archíve (príbeh 

o talianskych robotníkoch- viď práca). Tu sme taktiež našli množstvo zaujímavých materiálov, aj keď 

nie vždy presne to, čo sme potrebovali. Pracovníci archívu nám sprostredkovali jedinečnú možnosť 



nahliadnuť do ich každodennej práce a na vlastnej koži si vyskúšať, aké to je preskúmavať a pracovať 

s historickými dokumentmi. 

Poslednou pracovnou metódou bola naša vlastná dokumentárna činnosť. Po nájdení lokality, 

kde sa vyskytujú božie muky, sme cestovali na toto miesto, pamiatky sme fotografovali, opísali ich 

dnešný stav, mieru zásahov, zistili sme GPS súradnice a zakreslili objekt do mapky.  

Postupne sa nám podarilo vytvoriť katalóg božích múk v nami vymedzenom regióne, ktorý 

predkladáme ako súťažnú prácu do XV. Ročníka EUSTORY. 
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1 Teoretická časť 

1.1 Vymedzenie a charakteristika regiónu 

Skúmaný mikroregión Kremnica a okolie sa nachádza vo Zvolenskej kotline, je súčasťou 

regiónu Pohronie. Celkovo má región dlhý pretiahnutý tvar, ktorý určuje tok rieky Hron, rozdeľuje sa 

na Horehronie a Dolné Pohronie. My sme sa sústredili 

na severnú časť Dolného Pohronia. Ide o územie 

vymedzené obcami Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, 

Horná Ves, Ihráč, Jastrabá, Kopernica, Krahule, 

Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nevoľné, 

Pitelová, Stará Kremnička, Trnavá Hora.  

Územím mikroregiónu preteká Kremnický potok, 

pri Kremnici sa spája s potokom Skalka. Prechádza ním 

dôležitá dopravná trasa – štátna cesta I/65, vedúca zo 

Žiaru nad Hronom do Martina, ktorá má medzinárodný 

význam. Ďalšou spojnicou je železničná trať č. 171 z 

Hronskej Dúbravy do Hornej Štubne. 

Územie je známe už od stredoveku vďaka 

bohatým ložiskám zlata a striebra. Centrom mikroregiónu je mesto Kremnica, ktoré patrí medzi 

stredoveké mestá stojace v čase svojej slávy v centre pozornosti uhorských panovníkov. V meste 

a okolí sa ťažilo už od 10. storočia. Samotná Kremnica je od roku 1328 slobodné kráľovské banské 

mesto a od 14. storočia ju nazývali Zlatou Kremnicou. V meste sídli mincovňa, ktorá je najstaršia 

dodnes vyrábajúca prevádzka na svete. Mestský hrad v Kremnici je národná kultúrna pamiatka. Aj 

okolie mesta Kremnica je bohaté na stredoveké pamiatky, vzhľadom k tomu, že Kremnica patrila 

medzi najdôležitejšie banské mestá Európy. 

„Základné vrstvy mestského obyvateľstva tvorili baníci, minciari, banskí podnikatelia a 

obchodníci. Z remesiel sa v meste nachádzali len obvyklé potravinárske, textilné a kovospracujúce 

remeslá a počtu obyvateľov primeraný počet obchodníkov. Nemecké obyvateľstvo si svoju prevahu v 

meste udržalo až do 20. storočia.“1 

Práve tu niekde môžeme nájsť dôvod, prečo v tomto mikroregióne nachádzame popri známych 

historických pamiatkach aj väčšie množstvo drobných, často zabudnutých stavieb, hlavne sakrálneho 

charakteru. Súvisí to zrejme s nemeckým prostredím (božie muky sú v Nemecku, Rakúsku ale aj 

                                                           
1
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016, dostupné na: 

https://www.kremnica.sk/wpcontent/uploads/2016/04/phsr-2015-2024-24-10-2015-pdf.pdf , zobrazené dňa 5.2.2020 

1. Erby obcí skúmaného regiónu. 

https://www.kremnica.sk/wpcontent/uploads/2016/04/phsr-2015-2024-24-10-2015-pdf.pdf
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Česku mimoriadne rozšírené a oveľa rozmanitejšie ako tie, ktoré my popisujeme v práci) a zrejme aj s 

 tradičnou zbožnosťou baníckych komunít .  

1.2 Vymedzenie pojmu božie muky 

Ako sme už naznačili, námetom našej práce sú drobné pamiatky architektúry, ktoré stoja vo 

voľnej krajine. Od počiatku zbierania materiálu sme sa potýkali s tým, že vymedziť čo je božia muka je 

pomerne zložité. Viacerí miestni obyvatelia  nám ako božie muky označovali prícestné kríže, kaplnky, 

sošky svätých na okrajoch obcí. Stavieb tohto typu sa v nami skúmanom mikroregióne nachádza 

pomerne dosť.  

Prvotne sme teda vychádzali z opisu, ktorý sme získali u J. Nuseka (preklad autor): „Stávali 

hlavne pri cestách, kadiaľ smerovali pútnici na procesiách. Muky nabádali k modlitbe, verejnej 

zbožnosti, zastaveniu. Vychádzali z obrázkovej vierouky (Biblia chudobných), zobrazovali tému 

utrpenia Krista (ukrižovanie, bičovanie, korunovanie tŕňovou korunou). Často ich nazývajú 

skamenenou modlitbou. Pozostávajú z kamenného podstavca (soklu), na ktorom je stĺpik ukončený 

tzv. lucernou s nikou na umiestnenie sošky...Stĺp symbolizuje miesto utrpenia – bičovanie Krista. Ten 

môže byť neskôr od 18. a hlavne v 19.storočí nahradený tvarom hranolu. Ako dva základné 

architektonické tvary označujeme božie muky stĺpikové a murované.“2 

Viacerí autori sa zmieňujú, že božie muky ako objekt ľudovej tvorivosti majú rôzne modifikácie, 

ktoré súvisia aj s dostupným materiálom, umiestnením v krajine. 

Hájek ich charakterizuje ako menší objekt na stĺpe alebo pilieri, prípadne s podstavcom, ktorý 

môže byť zakončený strieškou s krížom. 3 

 Tieto pamiatky sa nachádzajú prevažne vo voľnej krajine, pri cestách, na hranici katastra, na 

križovatkách alebo na miestach s dramatickým príbehom. Podľa materiálu môžu byť božie muky 

kamenné alebo murované. 

1.2.1 Kamenné stĺpikové božie muky 
Najstaršie sú zo 14. storočia, jednoduché, len z drieku s kaplicovým nadstavcom. V období 

renesancie a hlavne baroka sú stavané bohato zdobené objekty so soklom, krycie dosky a 

výklenkovou hlavicou. V 16. storočí sa objavuje výrazný podstavec (sokel). Predná plocha podstavcov 

býva zdobená rámovaním, niekedy je tu vytesaný letopočet, iniciály, grafický symbol (srdce, kríž, 

meč, sekera atď.) Neskôr aj dlhšie texty. Menšia a menej výrazná kamenná stĺpiková božia muka sa 

dá zameniť za pamätný kríž.  

                                                           
2 NUSEK, J.: Príbeh kaplicek: drobné sakrální objekty na Podblanicku. Vlašim: Ceský svaz ochráncu prírody, 2001, str. 11. 
3
 Hájek, P: Zděná boží muka v jižních Čechách, Národní památkový ústav, 2009, ISBN 9788085033168 
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1.2.2 Murované božie muky  
Najstaršie murované božie muky sú doložené v 18. storočí, aj keď je možné, že niektoré sú 

staršie. Oproti kamenným božím mukám sa jedná o robustnejšie stavby so širšou základňou, hlavicou 

a strieškou. V hlavici bývajú výklenky. V niektorých prípadoch nemožno presne určiť, čo sú ešte božie 

muky a čo už je kaplnka. 

1.2.3 Drevené božie muky 
Drevené božie muky sa vyskytujú zriedka v niekoľkých oblastiach. Drevo podobne ako pri 

drevených krížoch v teréne dlho nevydrží a drevené božie muky je nutné raz za čas kompletne 

obnoviť. Oproti dreveným krížom aj kamenným či murovaným  božím mukám bývajú drevené božie 

muky menej mohutnej stavby.  

Pri zvažovaní čo vlastne božia muka je a čo nie, sme sa rozhodli považovať také stavby, ktoré 

spĺňali predstavy o murovanom stĺpe, priestore pre niku, poprípade drobnom krížiku na vrchole a bez 

prístupu dovnútra-  na rozdiel od kaplnky.  

1.3 Účel božích múk 

Božie muky vznikali ako pamätníky šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej komunity, 

rodín i jednotlivcov, akými sú morové a cholerové epidémie, uzdravenie z choroby, prežitie nehody, 

uctenie zomretých, uzmierenie sporov a iné. 

Mnohé z múk, ktorými sme sa zaoberali za sebou skrývajú neobyčajné príbehy. Často šlo o 

naozaj ťažké rany v životoch tých, čo ich zhotovili alebo sa o ne starajú. A tak sa práve božie muky 

stali miestom, ku ktorému sa upínali, vkladali do nich všetky svoje prosby a nádeje.  

1.4 Časové vymedzenie vzniku božích múk 

Ako uvádza Matáková 4, prvá historicky doložená božia muka vznikla už v 13.storočí.  Ich 

rozšírenie ale spadá do prelomu stredoveku a novoveku. Súvisí aj s protireformáciou a snahou 

rekatolizovať Habsburskú monarchiu. Mimoriadnou podporovateľkou rôznych drobných sakrálnych 

stavieb bola Mária Terézia. Vtedy sa zaviedla aj akási „norma“, ktorá popisovala ich vzhľad a hlavne 

materiál, z ktorého mali byť zhotovené. Zrejme preto väčšina božích múk v našom okolí pochádza 

z 18. – 19. storočia.  

V nami skúmanom regióne je zrejme najstaršia tzv. Sohlergunderkreuz na Starej Kremničke 

z roku 1540. Keďže pri božích mukách ide zväčša o stavby ľudovej architektúry, nenašli sme 

u mnohých písomné pramene potvrdzujúce obdobie ich vzniku. Vďaka návšteve Štátneho archívu 

Banská Bystrica, pobočka Kremnica sme aspoň storočím mohli datovať nasledovné stavby: 

                                                           
4
  MATÁKOVÁ, B: Drobné sakrálne stavby v krajine Hornej Nitry, dizertačná práca, Záhradnícka fakulta Mendelovej 

univerzity v Brne, 2011, str. 100 
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Gerichtskapelle v Kremnici – 18.storočie, neskorobaroková božia muka v Kremnici – 18. storočie, 

božia muka na počesť talianskym robotníkom na Starej Kremničke na Smolníku: 1865-1872. 

 

1.5 Dostupné zdroje (hlavne knižné) o božích mukách 

Pri tvorbe práce sme sa najprv venovali metóde literárnej. Predpokladali sme, že nájdeme  

dostatok knižných zdrojov. Zistili sme ale, že na Slovensku sa málokto systematicky venuje drobným 

cirkevným stavbám. V českých zdrojoch, sa okrem kníh staršieho datovania systematicky venuje 

skúmaniu drobných sakrálnych pamiatok hlavne Záhradnícka fakulta Mendelovej univerzity v Brne, 

ktorá vypisuje témy bakalárskych aj diplomových prác na túto tému. Ako študijný materiál 

a inšpiráciu k metodike tvorby práce sme použili tituly KOUTNÁ, Kristýna: Sakrální objekty jako 

fenomén kulturní krajiny ČR, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 

2017 a RAKAROVÁ, Štefánia: Hodnocení sakrálních objektů v kontextu krajiny v okolí Jaroměřich nad 

Rokytnou, bakalárska práca Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity, 2013. Tieto práce nás 

orientovali aj na knihu HÁJEK, Tomáš a BUKAČOVÁ, Irena: Příběh drobných památek: (od nezájmu až 

k fascinaci) a Hájek, P: Zděná boží muka v jižních . Práce sa nám podarilo získať v elektronickej 

podobe. Tieto knižné zdroje nám pomohli zorientovať sa v základnej a všeobecnej problematike, ale 

chýbal im slovenský a hlavne náš regionálny kontext.  

 V slovenskom kontexte nás do problematiky uviedol článok Józsefa LISZKU Archív malých 

sakrálnych pamiatok „Na slávu Božiu...“, v ENVIROMAGAZÍNE 1/2007. 

 Regionálny kontext nám sprostredkovalo hlavne bádanie v archíve, kde sme v príručnej 

knižnici získali na prezenčné štúdium staršie knižné publikácie Nárožného-Salátovej-Čelka (1928) 

a Matunáka (1928), ktoré boli venované dejinám Kremnice a okolia. V archíve sme získali aj články 

z Kremnických novín a časopisu kremnickej farnosti ŽiTo.  

 V pamätihodnostiach žiarskeho regiónu nám pomohla zorientovať sa  Informačná databáza 

okresu Žiar nad Hronom, Zoznam pamätihodností okresu Žiar nad Hronom, stránka Krížom-krážom 

a zoznam národných kultúrnych pamiatok.  

 Základným primárnym zdrojom bolo rozprávanie kronikárky obce Stará Kremnička p. 

Vankuličovej a obecná kronika tejto obce a spomienky p. Balážovej a Karkušovej. 
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2 Praktická časť 

V praktickej časti práce sme sa sústredili na terénnu prácu- vyhľadanie božích múk na 

vymedzenom území, ich fotografovanie, zistenie stavu pamiatky a dohľadanie dostupných údajov. Na 

základe prvého prieskumu sme si stanovili ciele a výstupy práce a podľa nich vybrali vhodné metódy 

práce. 

2.1 Ciele a metódy práce 

Ako sme sa zmienili v úvode práce, výskyt božích múk vo vybranom mikroregióne je pomerne 

hojný, ale konkrétnych informácií o nich je pomerne málo. Preto sme sa po prvom prieskume 

rozhodli ísť viac do šírky, ako do hĺbky. Za cieľ sme si dali nájsť, pokiaľ sa podarí, všetky božie muky, 

navštíviť miesta ich výskytu, zamerať GPS súradnice a odfotiť ich. Z tohto materiálu vytvoriť mapku 

ich výskytu a kartotéku týchto pamiatok. Tieto informácie by tvorili základ našej práce a prvé 

praktické časti kapitoly. Následne po vyhotovení súpisu by sme pátrali hlbšie, oslovovali obyvateľov 

obcí, farské úrady, obecné úrady, miestnych kronikárov. Zo zozbieraného materiálu by sme vybrali 

niekoľko božích múk, ktorým by sme sa venovali podrobnejšie. 

 Kým cieľ vytvorenia  súpisu a kartotéky sa nám podarilo naplniť takmer úplne (fyzicky sa nám 

nepodarilo zadokumentovať existenciu- neexistenciu tohto typu pamiatky v Kunešove a Lúčkach),  pri 

niektorých (viď kartotéka) sa nám nepodarilo určiť GPS súradnice a cieľ, podrobnejšie zmapovať 

vybrané pamiatky sa napĺňal pomerne ťažko. Aj preto, že o ich stav sa starajú zväčša nadšenci, po 

informáciách sa pátralo ťažko. K pamiatke sa nik nehlásil, tvrdili nám, že nie je ich majetkom, že sa ich 

(často jej stav), netýka. Pri získavaní nám z kňazov pomohol Mgr. Jozef Cerovský, farár farnosti 

Ladomerská Vieska, ktorý spravuje aj kostol v Starej Kremničke. Práve on nás upozornil na zaujímavú, 

historicky hodnotnú stavbu na Starej Kremničke. Veľa informácií sme získali od p. Vankuličovej, 

kronikárky tejto obce. Za pomoc pri archívnom bádaní sme vďačné  pracovníčkam Štátneho archívu 

v Kremnici. V archíve sme získali poznatky o božích mukách v Kremnici- Fernkreuz a Gerichtskapelle. 

Týmto pamiatkam sme sa rozhodli vyčleniť samostatné kapitolky v našej práci. 

2.2 Mapka a sumarizácia počtu božích múk 

Do nášho skúmaného regiónu spadá 6 obcí, Bartošová Lehôtka, Stará Kremnička, Jastrabá, 

Nevoľné, Trnavá Hora, Pitelová a mestská časť Žiaru nad Hronom – Šášovské Podhradie. 

Mapu sme zhotovili cez Google Maps, do nej sme zadali približnú polohu božích múk. Presné 

určenie polohy na mape ale nebolo až také jednoduché,  lebo presný bod kde ležia, sa určuje ťažko. 

Následne sme vytvorili legendu a mierku dopočítali. Takáto mapka dáva predstavu o rozložení 

a hustote sakrálnych objektov, ktoré sme v mikroregióne našli. 
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2.Mapa zachytávajúca rozmiestnenie božích múk v mikroregióne 
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2.3 Sumarizácia objektov- kartotéka  

V rámci prieskumu v teréne sa v mikroregióne našli 13 objektov, ktoré môžeme klasifikovať 

ako božie muky. Vzhľadom na to, že mnohí nemajú jasno v tom, čo za božie muky označiť, je možné, 

že na telefonický dotaz nám nesprávne uviedli, že takýto objekt sa v obci nenachádza.  

 Fyzicky sme overili, že božie muky sa nenachádzajú v Hornej a Dolnej Vsi. Nebola nám na 

dopyt potvrdená v obci Ihráč. Z časových dôvodov sme neoverili situáciu na Krahuliach, Kremnických 

Baniach a Lúčkach. Vzhľadom na to, že ide o obce z prevažujúcim (do roku 1945) nemeckým 

obyvateľstvom, je vysoký predpoklad, že sa v nich tento typ sakrálnych stavieb bude vyskytovať. 

V mikroregióne sme našli tri objekty božích múk v Kremnici a Starej Kremničke, dva objekty sú 

v Pitelovej (jeden objekt prídomovej božej muky nám bol spomenutý až pri finalizácii práce- nie je 

súčasťou kartotéky a mapy). Po jednej božej muke sme našli v Bartošovej Lehôtke, Jastrabej, 

Kunešove (tu sa v opise pamiatok nachádza zmienka o neskoroklasickej kaplnke pri kostole, ktorú 

sme neoverili), Šášove a Trnavej Hore.  

 V regióne sa opakujú dva hlavne typy stavieb- murované štvorhranné piliere s rôznym 

počtom ník (jedna až tri) s reliéfmi a sochami, ktoré sú zväčša nepôvodné. Tento typ stavby je typický 

pre XVIII. – XIX. storočie. Druhým typom sú staršie kamenné stĺpy s lampášom. 

 Viaceré stavby boli amatérsky opravované, pričom oprava smerovala k „ochráneniu“ objektu 

altánkami, strieškami a rôznymi dvierkami a kovaniami pred nikami, ktoré mali zabrániť krádežiam 

alebo zneucteniu svätcov alebo obrázkov v nikách.  Zo spracovaných objektov sme sa snažili zostaviť 

prehľadnú kartotéku, v ktorej je zaznamenaná lokalizácia- názov obce, pokiaľ sme zistili aj GPS 

súradnice objektu, jeho typ, stav prípadne iné krátke charakteristiky. Kartotéku uvádzame 

v abecednom poradí obcí. 
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2.4 História vybraných božích múk 

2.4.1 Fernkreuz a Gerichtskapelle 

 Gerichtskapelle a bývalý Fernkreuz stoja pri hlavnej ceste smerom 

z Kremnice do  Žiaru nad Hronom. Táto lokalita sa v minulosti nazývala „Pod 

Veterníkom“. Čo sa týka tejto sakrálnej pamiatky, ide o kamennú  božiu muku 

štvorcového pôdorysu. Nachádzajú sa na nej štyri obrazy, ktorých autorom je 

kremnický maliar Juraj Wisz, maľby sú v veľmi zlom stave. Po bližšom preskúmaní 

malieb vidno, že sú namaľované na kovových platniach pripevnených klincami zo 

všetkých štyroch strán. Namaľované objekty sa takmer nedajú rozoznať (viď 

nižšie). Kovové platne sú zhrdzavené, čo tieto maľby úplne znehodnotilo. Na 

prvej fotke sú  zobrazení  traja králi, na druhej ukrižovanie Ježiša Krista a na 

poslednej zvestovanie Panny Márie. Tretiu maľbu sme však identifikovať 

nedokázali a ani v žiadnych písomných prameňoch sa nenachádza zmienka o tom, čo by mala vyjadrovať. 

 Domnievame sa, že drevený prístrešok nad ňou postavený, mal mať ochrannú funkciu. Bol postavený 

zrejme až dodatočne. Napriek tomu, že stojí takmer pri hlavnom vstupe do mesta, je vo veľmi zanedbanom stave. 

Už na prvý pohľad môžeme povedať, že sa o ňu dlhé roky nikto nestaral. Napriek tomu je zaujímavé zistenie, že 

objekt mal byť reštaurovaný, dokonca na obnovu boli vyčlenené financie: „Gerichtskapelle Mesto Kremnica 

získalo dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry SR aj na dokončenie reštaurovania barokovej kaplnky v cintoríne 

Gerichtskapelle. Práce budú dokončené v polovici decembra 2006.“5 

 Je zaujímavé, že napriek obnove, ktorá mala byť ukončená v roku 2009 je stav pamiatky veľmi 

zlý a hlavne maľby na kovových platniach sú zrejme nenapraviteľne poškodené. Na nasledujúcej 

strane je koláž fotografií zachytávajúca stav jednotlivých kovových tabúľ, ktorá ilustruje ich 

                                                           
5 Kremnické noviny, č. 11, XV. ročník, z 1. novembra 2006, dostupné na: http://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2006_11.pdf 

 

3. Gerichtskapelle v Kremnici 

http://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2006_11.pdf
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poškodenie. Pre prehľadnosť sú jednotlivé tabule očíslované. Najzachovalejšia je maľba č. 1, naopak 

naviac poškodené sú tabule 2 a 3. 

 

4. Stav Wiszových malieb na  Gerichtskapelle 

 Na mieste, kde stojí 

Gerichtskapelle, stál kedysi kríž, tzv. Fernkreuz, 

zasvätený Ježišovi Kristovi. Ľudia sa tam chodili 

modliť k Bohu a verili že po návšteve tohto 

svätého miesta, ich čaká lepší nebeský život. 

O tomto kríži je v archíve uchovaná pôvodná 

listina kardinálov Pavla, Bernarda a Jakuba zo 

dňa 4. marca 1464 vydaná v Ríme. Všetkým 

kajúcim a vyspovedaným po návšteve kríža 

v piatich sviatkoch na Veľkú Noc, Turíce, 

Nájdenia sv. Kríža, Nanebevzatia Panny Márie a Všech Svätých boli povolené stodňové odpustky, ku 

ktorým pridal arcibiskup Dionys Széchy ďalšie stodňové odpustky. Túto listinu vystavila mestská rada 

v Kremnici 4. septembra 1728 z pôvodnej latinskej listiny.  V dnešnej dobe sa dokument nachádza 

v  Banskobystrickom archíve – na pracovisku v Kremnici. Zmienku o tejto listine sme našli 

v písomnom prameni od Matunáka.6 Po obrátení sa na riaditeľku archívu sa nám ju podarilo nájsť. 

A pomocou pána Čillíka, starého otca jednej z riešiteliek tohto projektu, ktorý vo svojom voľnom čase 

fotografuje pre kremnický archív, sa nám ju podarilo aj  vyfotografovať. 

                                                           
6
 MATUNÁK, M: Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice, Kremnica, 1928 

5 .Listina kardinálov, r.1464 

1 

2 

3 4 



11 
 

 Gerichtskapelle bolo v Kremnici neskôr hlavným centrom popráv. Ako spomína Blanka 

Szeghyová: „V Kremnici tiež popravovali za hradbami mestami pri božích mukách oproti cintorínu, pri 

stĺpe nazývanom Fernkreuz (v prameňoch označovaný aj ako Ferren Creuz alebo Wetter Creuz), ale na 

rozdiel od toho bardejovského sa pri ňom vykonávali aj prísnejšie formy popráv, nielen stínanie.“7 

Naposledy pri tejto božej muke Arthur Gorgey v  roku 1849, po žalobe nechal popraviť dvoch 

tirolských jágrov, ktorý si vo veľkom hlade zobrali bez opýtania krajec chleba za čo boli odsúdení 

a zastrelení. 

Drevený kríž sa musel neustále opravovať, ale napriek tomu časom zhnil. Na jeho mieste v 18. 

storočí postavili Gerichtskapelle, práve na pamiatku kremnickej návštevy vyššie spomenutých 

kardinálov. Ide teda asi o najznámejšiu, najlepšie popísanú božiu muku spomedzi všetkých, ktoré sme 

zozbierali. 

Na rozdiel od ostatných zachovaných božích múk, sa Gerichtskapelle stala nielen miestom 

odpustkov, ale aj svedectvom popráv, trestov a vypovedania zo všetkých banských miest rovnako, 

ako to predtým bolo  u Fernkreuzu: „3. apríla 1700 tri mravne pokleslé dievčatá (slúžky z okolitých 

dedín) z mestského domu boly pri horiacich fakľách vyvedené na verejný plac (rýnok) ku pranieru, kde 

musely stáť, katom ku stĺpu hanby priviazané, kým len fakle nezhorely. Nato boly vypovedané zo 

všetkých banských miest a katom vyprevadené cez Dolnú bránu po Fern Kreucz.“ 8 

 Na základe týchto získaných informácií, sa teda domnievame , že táto božia muka bola 

v nami skúmanom regióne výnimočná. Napĺňala rolu nielen pri získavaní milostí, ale aj pri vykonávaní 

každodenných rozsudkov a odpustkov.  

2.4.2 Božia muka na Bystrickej ulici v Kremnici              

Označovaná je aj ako kaplnka (v minulosti sa božie muky označovali aj ako kaplnky). 

Nachádza sa pred baníckym domom, Bystrická ulica č. 494/40. Je to neskorobaroková kaplnka 

štvorcového pôdorysu z 18. storočia, so štyrmi soškami svätcov v nikách a visiacimi lampášikmi na 

konzolách. V strieške kaplnky je umiestnený zvon. Kaplnka bola svetelným prvkom pri vstupe do 

mesta od východu. Je zrejmé, že táto božia muka patrí medzi zachovalejšie. Predpokladáme, na 

základe získaných informácii a vzhľadom na lokalitu, že bola úzko spätá so životmi baníkov. Jediná 

informácia, ktorú sme získali je, že kaplnka nie je prvá božia muka na tomto mieste. Pôvodne tam stál 

podobný sakrálny objekt, nazývaný Sohlergunderkeuz. Patril k takzvaným prícestným, lebo stál na 

dôležitej ceste vedúcej do Banskej Bystrice. 

                                                           
7
 SZEGHYOVÁ, B: Topografia súdnictva: Lokality, objekty, artefakty a symboly mestskej spravodlivosti v ranonovovekom 

Uhorsku, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Vol. 5 (2017), No. 1, e-ISSN 2453-9759 - online version, dostupné na 
http://www.muzeologia.sk/index_htm_files/MaKD_1_2017_online.pdf 
8
 MATUNÁK, M: Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice, Kremnica, 1928 

http://www.muzeologia.sk/index_htm_files/MaKD_1_2017_online.pdf
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6. Božia muka- kaplnka 

2.4.3 Wetterkreuz   

Objekt stojí pri starej ceste vedúcej na Kremnické Bane a do Turca na mieste, kde sa 

odbočuje na Novú dolinu. Zaujímavý na stavbe je štíhly, vysoký, osemboký pilier, ktorý na svojich 

dvoch stupňoch nesie štvorhranný lampáš s polkruhovo ukončenými nikami z každej strany 

ukončenými strieškou. Postavený je na sokli, ktorý siaha až do výšky jednej štvrtiny stavby. Pilier je 

jediná zachovaná pôvodná časť stĺpu. Ostatné sú novšie. O tejto božej muke sa vo svojej práci 

zmieňuje Matunák, ktorý uvádza preklad Protocol Curie z roku 1606. V jeho publikácii nachádzame 

informáciu, že aj toto miesto patrilo k miestam, popri ktorých prechádzali odsúdení. „Slamené vence 

dali pokleslým dievčatám na hlavu a kat vymrskal ich prútom z mesta až po WETTERKREUZ, poťažne 

Gerichtskapelle.“ 9 

 

7. Wetterkreuz v Kremnici 

                                                           
9
 MATUNÁK, M: Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice, Kremnica, 1928 
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Pamiatka prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou. Wetterkreutz Mesto Kremnica získalo dotáciu z 

rozpočtu Ministerstva kultúry SR na reštaurovanie stredovekého kamenného stĺpa Wetterkreutz. Ako 

bolo konštatované: „technický stav stĺpa je veľmi zlý, neprimeraný jeho výtvarným a pamiatkovým 

hodnotám a vyžaduje si bezodkladné reštaurovanie. Z tohto dôvodu bude demontovaný a prevezený 

do ateliéru.“10 V príjmoch mesta z roku 2009 (úprava rozpočtu 312001, Ministerstvo kultúry SR) 

nachádzame zmienku o príspevku 4000 eur na rekonštrukciu stĺpa. Aj v odpočte svojej činnosti z roku 

2010 primátorka Kremnice, Zuzana Balážova, Wetterkreuz zmieňuje: „V rokoch 2007 až 2010 sme 

získali z rôznych zdrojov na ochranu kultúrneho dedičstva viac ako 740 tis. EUR, zo svojich peňazí sme 

prispeli sumou 51 tis. EUR. Rekonštruovala sa Radnica, Wetterkreuz v Novej doline, Meteorologický 

stĺp na Štefánikovom námestí, sochy sv. Jánov Nepomuckých na Kollárovej a Dolnej ulici.“11 

2.4.4 Sohlergunderkreuz za Starou Kremničkou 

Božia muka za Starou Kremničkou bola jedna z prvých, ktorú sme navštívili. Bolo to na podnet 

nášho učiteľa náboženskej výchovy, Mgr. Cerovského.  Práve on nás upozornil, že patrí k najstarším 

v regióne. Pri fotení sme si všimli, že podstavec pamiatky sa výrazne líši od jej „tela“. Dôvod sme našli 

v archíve: Sohlergunderkreuz údajne stál pri ceste vedúcej do Banskej Bystrice, ale teraz je na jeho 

mieste baroková božia muka z 18. storočia. Pôvodný, starší stĺp bol prenesený do obce Stará 

Kremnička, ktorá tiež patrila k poddanským obciam Kremnice, tak ako Stará Ves, kam dali v roku 1776 

preniesť trojičný stĺp. 

 

8. Sohlergunderkreuz na Starej Kremničke 

                                                           
10

 Kremnické noviny, č. 11, XV. ročník, z 1. novembra 2006, dostupné na: http://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2006_11.pdf 
11

 Kremnické noviny, roč. XIX, 11/2010, z dňa 3. novembra  2010, dostupné na: 
https://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2010_11.pdf 

http://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2006_11.pdf
https://www.kremnica.sk/files/kn/kn_2010_11.pdf
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Sohlergunderkreuz je postavený na širokej kamennej podložke z otesaných kvádrov. Má 

hranolový driek so širším soklom a lampáš s dvom nikami na čelnej a zadnej strane. Obe sú 

polkruhovo ukončené a hlbšie, z čoho sa usudzuje, že v nich boli pôvodne plastiky. Dnes sú niky 

prázdne a aj celý stĺp je vo veľmi zlom stave. Vplyvom dažďovej vody sa vymieľa násyp pod stĺpom a 

stĺp sa začína nakláňať. Kameň je natretý vápennými nátermi, ale aj napriek tomu sa rozkladá, 

pretože naň zateká z vetiev za ním stojaceho stromu.“12 Aj obyvatelia Starej Kremničky majú 

vedomosť, že Sohlergunderkreuz, bol pravdepodobne prenesený z Kremnice a pochádza zo XVI. 

storočia. V časopise farnosti Kremnica, sa píše: „Sohlergunderkreuz údajne stál pri ceste vedúcej do 

Banskej Bystrice, ale teraz je na jeho mieste barokový stĺp z 18. storočie. No tento stĺp sa len tak 

nestratil. Podľa niektorých je prenesený do obce Stará Kremnička, ktorá tiež patrila k poddanským 

obciam Kremnice, tak ako Stará Ves, kde dali v roku 1776 trojičný stĺp.“13 

Skúšali sme informácie dohľadať na internete. Následne sme pamiatku našli v zozname 

národných kultúrnych pamiatok (za národnú kultúrnu pamiatku bol objekt vyhlásený v roku 1970). 

Tam sme zistili, že sakrálna stavba pochádza z roku 1540 a  je označená ako kamenná gotická božia 

muka- stĺp s lampášom.  Následne sme si túto informáciu za pomoci obecnej kronikárky, p. 

Vankuličovej, overili aj zápisoch z obecnej kronike (viď. obrázok 9 )  

 

 
9. Zápis bože muky do registra národných kultúrnych  pamiatok a zápis 
v obecnej kronike Starej Kremničky  

 

Táto cenná pamiatka stojí pri vstupe do dediny, pri štátnej ceste smerom na Kremnicu. Zlý 

stav postrehli aj obyvatelia obce. Tí sa snažia kultúrne pamiatky udržiavať a k sakrálnym objektom 

                                                           
12

 Kollár, B: ŽiTO: časopis farnosti Kremnica, 7. ročník, pôstne číslo 2011 
13

 Kollár, B: ŽiTO: časopis farnosti Kremnica, 7. ročník, pôstne číslo 2011 
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majú úctu. Prejavili záujem pamiatku upraviť svojpomocne, čo bolo zo strany pamiatkového úradu 

odmietnuté. Bolo by vhodné nájsť 

financie na údržbu, lebo hrozí 

alebo zosunutie objektu, alebo 

jeho laická oprava, ktorá môže 

stavbu poškodiť. Aj v samotnej 

Starej Kremničke je príklad 

takéhoto zásahu do objektu božej 

muky na Smolníku. 

2.4.5 Božia muka na počesť talianskych robotníkov – na Smolníku, Stará Kremnička 

Jeden z najzaujímavejších príbehov sa viaže k druhej božej muke, nachádzajúcej sa v katastri 

obce Stará Kremnička, v lokalite Smolník. Nachádza sa na pomerne skrytom mieste na lesnej ceste zo 

Šibeničného vrchu v Žiari nad Hronom smerom na Vodárenskú v Starej Kremničke.  

O výstavbe objektu sme žiadnu písomnú zmienku nenašli, preto prvý príbeh viažuci sa k božej 

muke predbežne nevieme overiť. V obci sa traduje, že bola postavená ako výraz vďaky za záchranu 

životov talianskych robotníkov počas výstavby železnice v rokoch 1865-1872. Taliani nad obcou kopali 

tunel pre železničnú trať, pričom malo dôjsť k závalu. Časť z pracovníkov (pravdepodobne šesť) 

zahynulo. Preživší potom postavili sakrálny objekt na Smolníku.  Stavba je dnes amatérsky upravená. 

Objekt bol natretý vápnom, v nike umiestnili plastiku piety a nika je zamrežovaná ozdobným 

kovaním. Zistili sme, že o túto stavbu sa stará miestna kronikárka, pani Vankuličová. Jej osobný 

príbeh je druhý, čo sa viaže ku Smolníku. Objekt dala opraviť z vďaky za záchranu synovho života 

počas ťažkej choroby. Záznam jej rozprávania prikladáme z dôvodu určeného rozsahu práce v prílohe. 

Rozhovor obsahuje rodinný príbeh a spomienku na oltárikové slávnosti pri božích mukách 

v Kremničke.  

Práve pani Vankuličová nás upozornila na tretí objekt božích múk v Kremničke. Ide o božiu 

muku u Krajčiovcov pri prameni Grand. Stavba bola podľa kronikárky postavená podľa vzoru 

„talianskej“ na Smolníku. O príčinách výstavby sme predbežne nič nezistili. V oboch prípadoch ide 

o typ murovanej stavby. Keďže do prídomovej u Krajčiovcov bolo zrejme menej zasahované, môžeme 

si na jej základe rekonštruovať pôvodný vzhľad muky na Smolníku. 

10. Zápis v obecnej kronike Starej Kremničky o oprave božej muky na Smolníku 
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        11. Božia muka na Smolníku 

 

          12. Božia muka u Krajčiovcov  

2.4.6 Domová božia muka – Nevoľné 

Posledný objekt, ktorému budeme venovať viac pozornosti je prídomová božia muka na 

Nevoľnom. Táto drobná božia muka je vstavaná do rodinného plota. Nachádza sa pri dedinskom 

kostole na pozemku rodinného domu patriaceho Rozálii Balážovej (88 rokov). Je murovaná a má 

vzhľad štvorcového piliera, v hornej časti s hlbokou nikou s obrázkom za sklom a krížom. Nad nikou je 

murovaná strieška a na nej opäť kríž.  

História tejto dedinskej pamiatky nie je písomne zachytená. Pani Rozália nám povedala, že 

pôvodná božia muka bola drevená. Ľudia sa k nej chodili modliť, po ceste do práce na poliach a prosili 

o dobrú a hojnú úrodu. Po druhej svetovej vojne ju prestavali na kamennú z  vďaky, že ich dedina 

bola uchránená od veľkých škôd, ktoré táto vojna spôsobila. 



17 
 

Do dnešných dní si ju miestni  obyvatelia uctievajú, a to napriek tomu, že sa v dnešnej dobe 

už božím mukám neprikladá takmer žiadna  dôležitosť. Nie je záznam o tom, kedy bola presne božia 

muka postavená a prestavaná bola zrejme po roku 1945. O jej údržbu a stav sa obyvatelia starajú. 

 
    13. Božia muka na Nevoľnom 



 
 

Záver 

 Práca nad EUSTORY nám ponúkla obrovskú možnosť sebarozvoja. Zvládli sme tímovú prácu, 

navrhnutie časového harmonogramu, prvýkrát sme si vyskúšali zaznamenávať orálnu históriu aj 

pracovať v archíve, v neposlednom rade sme spoznali drobné typy sakrálnych pamiatok, o ktorých 

sme, ako väčšina rovesníkov, nič netušili. V rámci terénneho výskumu sme prešli časť regiónu, 

v ktorom bývame. Boli sme prekvapené, že skúmaná oblasť ponúka veľké množstvo sakrálnych 

objektov, aj tých malých. 

Sme si vedomé, že táto práca by sa dala rozšíriť. Narazili sme na niekoľko obmedzení. Prvým 

bolo časové. Pomerne dlho nám trvalo, kým sme sa s problematikou oboznámili a tak na samotný 

terénny výskum zostalo menej času. V archíve sme si uvedomili jazykové obmedzenia- to, že nevieme 

latinsky, maďarsky a aj naša nemčina nie je na úrovni, aby sme porozumeli ťažkým textom. Z tohto 

dôvodu časť materiálov ostala nedostupná. Jeden z mála písomných prameňov, z ktorého sme mohli 

čerpať a bol veľmi nápomocný, bola práca Michala Matunáka z roku 1928. 

Je nám ľúto, že príbehy jednotlivých božích múk nie sú dostatočne zaznamenané, pamätníci  

výstavby už nežijú a svedectvá a príbehy odovzdávané ústnym podaním už v regióne vymreli, a tak sa 

mnohé dôležité a zaujímavé informácie dobou stratili.  

Zároveň nás prekvapilo a zamrzelo, že nie vždy sme sa stretli s ochotou poskytnúť informácie. 

Je to možno tým, že mnohé z týchto pamiatok „nemajú pána“ a za ich stav nechce niesť nik 

zodpovednosť.  

Naopak, bolo milou skúsenosťou vidieť dôležitosť, akú božím mukám vo svojom okolí 

prikladali iní ľudia.  Je smutné, že ich snahe o obnovu sa nie vždy dostáva pomoci a podpory a tak 

výsledok snahy často môže pamiatku poškodiť. 

Ako sme už spomínali, nie všetky drobné sakrálne stavby, s ktorými sme sa pri terénnom 

výskume stretli, sú v zachovalom stave a preto ďalším našim zámerom a možno aj rozšírením témy je 

časť práce publikovať (regionálne médiá, školský web, facebook) a tým vzbudiť u ľudí záujem 

a možno aj námet na dobrovoľnícke aktivity.  
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Božie muky v banskom regióne 
Kremnica a okolie
Čillíková, Hašková, Kováčová, Repiská

GYMZH



Bartošova Lehôtka- prídomová božia muka 

• pieskovcový stĺp pokrytý machom, 
štvorcový pôdorys

• plechová strecha s krížom na vrchu

• lampáš so sochou panny Márie, 
nika chránená sklenenými dverami 
s plechovým obvodom

• na prednej strane je umiestnená lampa 
– slúžila zrejme aj na osvetlenie cesty, 
držiak aj lucerna sú nové

• Súčasť súkromného pozemku

• GPS súradnice: 48.652551, 18.913345



Jastrabá – božia muka kaplnka

• murovaný objekt obielený 
vápnom

• podľa tvaru zrejme XVIII. –
XIX. storočie

• dodatočná ochrana  
dreveným altánkom s 
dreveným šindľom, čas 
nezistený

• niky presklenené so 
soškami svätcov

• v dobrom stave, zachovalá
• GPS súradnice: 48.640438, 

18.930691



Kremnica - Banícka božia muka

• murovaná so štvorcovým 
pôdorysom, zrejme baroková

• zvoncová strecha s krížom na 
hrote

• z každej strany umiestnená nika a 
pod ňou z každej strany sú 
lucerny

• zachovalá s miernymi 
poškodeniami

• okrem náboženského účelu 
slúžila aj ako osvetlenie cesty pre 
baníkov

• GPS súradnice : 48.703655 
18.915164



Kremnica- Wetterkreuz

• osemboký pilier so 
štvorhranným lampášom

• dvojité niky evokujúce  
malý kostol

• vysoký dvojúrovňový 
sokel

• XVII. storočie, pôvodný je 
len stĺp

• rozsiahla rekonštrukcia 
2007- 2010

• GPS súradnice: 
48.712780, 18.911942



Kremnica- Gerichtskapelle

• kamenný štvorhranný stĺp 
s biblickými výjavmi na 
kovových platniach

• maľby Juraj Wisz

• dodatočne postavený drevený 
altánok v dezolátnom stave

• umiestnená pri vstupe do 
Kremnice v blízkosti pumpy

• veľmi zlý a zanedbaný stav, 
napriek deklarovanej 
rekonštrukcii (2006)

• GPS súradnice: 48.699633 
18.914862



Kunešov

• vápnom obielená stavba so 
štvorcovým pôdorysom

• v obci nesprávne vedená 
ako malá kaplnka

• ihlanová strecha na hrote 
zakončená krížom

• vysoká nika s dvierkami

• pochádza z druhej polovice 
XIX. storočia

• objekt sa nachádza pri 
vstupe do obce od 
Kremnických Baní



Nevoľné – prídomová božia muka

• murovaná, kamenná so 
štvorcovým pôdorysom, súčasť 
plotu

• kamenná ihlanová strieška s 
krížom

• nika so stĺpikov so svätým 
obrázkom a krížom

• pochádza z polovice XX. storočia, 
pôvodne na mieste zrejme 
drevenej božej muky

• GPS súradnice: 48.668545 
18.941883



Pitelová 

• pilierový typ so  štvorcovým 
pôdorysom, murovaná – zrejme 
XVIII.- XIX. stor., častý typ

• zastrešená- ihlanová strecha, na 
vrchole s dvojkrížom, obnovená

• omietnutá na bielo, zelené niky 
na troch stranách

• dve sošky Panny Márie 
a ukrižovaný Ježiš

• laicky opravená

• leží na okraji lúky pod stromom 
blízko sú lavičky

• GPS súradnice: 48.590535, 
18.927239



Stará Kremnička - Sohlergunderkreuz

• národná kultúrna pamiatka od 
1970

• neskorogotická, rok 1541

• dvojitý vyvýšený podstavec, 
kamenná, valcovitý trup

• objekt dozdobený 
nepôvodnými soškami 

• veľmi zanedbaná

• v minulosti zrejme oplotená

• GPS súradnice: 48.610803, 
18.891229



Stará Kremnička – Smolník 

• Kamenná stavba z XIX. 
storočia

• Na vrchole stĺpu kríž
• Hlava stĺpa chránená 

ozubenou plechovou 
strechou

• V nike je nepôvodná 
plastika Piety (dar p. 
Vankuličová)

• Novovybudovaná ohrádka
• Okolie je udržiavané 

svojpomocne
• GPS súradnice : nezistené



Stará Kremnička , u Krajčiovcov

• jednoduchá kamenná muka, 
štvorcový pôdorys, predlohou 
bola božia muka na Smolníku

• prídomová sakrálna stavba, 
dôvod výstavby neznámy

• lucerna s nikou omietnutá, vnútri 
socha panny Márie, nepôvodná

• ochranná  strieška so zúbkovaním 
a krížom navrchu

• súčasť predzáhradky rodinného 
domu

• GPS súradnice: nezistené



Šášov

• biela murovaná so štvorcovým 
pôdorysom a kamenným 
podstavcom

• Nepôvodná- červená plechová 
strecha

• obdĺžniková nika s votívnymi 
predmetmi od náhodných ľudí 

• prístup k nej je veľmi zložitý, 
neupravené okolie porastené 
náletovými drevinami

• GPS súradnice: 48.590542, 
18.927336



Trnavá Hora 
• štvorcový pôdorys, murovaná, 

sokel imitácia tehly

• laická oprava, výrazná oranžová 
farba

• ihlanová strieška, drevený šindeľ, 
na hrote jednoduchý drevený kríž

• vysoká nika s plastikou svätca, 
zrejme pôvodná, mreže slúžiace 
na ochranu niky

• udržiavaná, oprava v roku 2010

• situovaná pri kostole

• GPS súradnice: 48.587380, 
18.956668


