
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno té vesničky možná neznámé, 
v dějinách jest ale významné. 

 

  

Drobné církevní objekty 

městysu Nová Říše 

(Marie Fuňáková) 



Městys Nová Říše 

Nevelká obec Nová Říše se nachází na 

Českomoravské vrchovině v jihozápadní části Moravy 

nedaleko historické hranice mezi Čechy a Moravou. Asi 

25 km severně leţí krajské město Jihlava a přibliţně 

8 km severozápadně bychom našli historické město 

Telč. Přesná poloha obce je určena souřadnicemi 

15° 34ꞌ v. d. a 49° 09ꞌ s. š., udávaná nadmořská výška je 

536 m n. m. Na jihovýchodním okraji obce se nachází 

vrch Polanka s  trigonometrickým bodem 625 m n.m. 

Z důvodu absence historických pramenů nelze spolehlivě určit přesné 

datum zaloţení obce. První zmínka o Nové Říši je datována r. 1211, kdy měl 

být zaloţen Premonstrátský klášter Markvartem z Hrádku a jeho chotí 

Vojslavou pro panny sv. Norberta – sestry premonstrátky. Podle legendy dal 

Markvart slib, ţe pokud se vrátí ţiv a zdráv z válečného taţení, zaloţí konvent. 

A tak také učinil. První doloţená zpráva vztahující se k obci pochází z listiny, 

která je datována 15. září 1248. 

  



Letecká fotografie z internetových stránek dědictví Vysočiny 

Pohled na kostel z ulice Krasonické 

Církevní objekty 

V kaţdé obci se v menší či větší míře nacházejí různé objekty lidové 

architektury a sakrální stavby.  

Jednoznačnou dominantou Nové Říše je kostel svatých Petra a Pavla 

s přilehlým premonstrátským klášterem Panny Marie. Další dominantou 

náměstí je i bývalý Ústav s kaplí bl. mučedníka Rudolfa, který byl obcí 

zbudován u příleţitosti narození korunního prince Rudolfa. Dnes zde sídlí  

úřad městyse Nové Říše. 

 Mimo tyto největší dominanty se v Nové Říši a jejím nejbliţším okolí 

vyskytuje velká řada drobných, ale neméně cenných a krásných památek, jako 

jsou kaple, poklony, kříţe, sochy svatých atd.  

  



Ukázky vybraných 

prostorových modelů 

Všechny modely přístupné na 

  od uživatele vcelka 

www.sketchup.google.com/3dwarehouse/ 
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Kalvárie 

Novoříšská kříţová cesta vede podél cesty na 

Zdeňkov na místní vrch zvaný Spravedlnost 

(591 m n. m.). Na tomto kopci byl roku 1863, 

u příleţitosti 1000 - letého výročí příchodu 

sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, postaven ţulový 

kříţ. O deset let později (r. 1873) zásluhou 

městečka a zdejšího kláštera vznikla i samotná 

kříţová cesta skládající se původně ze 13 zděných 

výklenkových kaplí. Spolu se stávajícím ţulovým kříţem tak tvořila typických 

14 zastavení, z nichţ se do dnešních dob dochovalo bohuţel jen 10 kapliček 

a kříţ.   

Kaple vznikly podle nákresu stavebního mistra Krištofa a pod jeho 

vedením byly zbudovány. Jedná se o jednoduché poklony obdélného půdorysu 

se sedlovou střechou a nikou – prostorem na obraz. Ozdobeny 

byly olejovými obrazy na plechu od Čeňka Neumanna 

z Telče, které byly později nahrazeny 

litinovými reliéfy. Tyto litinové obrazy 

jsou v současnosti umístěny v místním 

klášteře a kapličky jsou bez výzdoby. 

Dále byly zdobeny také dřevěnými 

kříţky od novoříšského truhlářského mistra p. Nixe. 

Kamenickou práci pak provedl mrákotínský mistr Martin 

Neuţil.
[2]

  

Původní umístění zmizelých kapliček není jiţ zcela 

přesně známo, ale dle Pamětního spisu
[2]

 se 1. zastavení 

nacházelo v obci u mostu za řekou Vápovkou. V tomto 

staročeském ručně psaném pamětním spisu se téţ píše: 

„Tato kříţová cesta vedena jest od mostu nad řekou 

Vápovkou podél cesty Ţeletavské vpravo, na vrchol tak 

zvaný „Spravedlnost“. Kdeţto L. P. 1863 postaven byl 

památný kříţ s nápisem „Pomník tisícenočnice příchodu ss. 

Cyrilla a Methoda do Moravy“ “. Celá kříţová cesta byla 

vybudována v poměrně krátkém čase. Prvotní myšlenka Kaplička  

před opravou 

Původní kříž 

Částečně zachované 

profilování 

Kalvárie před opravou 



Obnova kapličky 

 říjen 2013 

 

vznikla sice jiţ roku 1863, ale neţ došlo k vyřízení všech potřebných 

dokumentů a získání financí ve veřejné sbírce, uplynulo několik let a samotná 

stavba započala v dubnu 1873. Téhoţ roku 28. září na svátek sv. Václava byla 

uţ kříţová cesta slavnostně vysvěcena.  

Na 6. dochované kapličce je pamětní tabule „místo tragické smrti selky 

Marie Veselé †19. 8. 1957“. Usmýkal ji zde splašený kůň. 

Celá kříţová cesta postupně prochází celkovou 

rekonstrukcí díky místnímu kulturnímu 

spolku NOKUS v rámci projektu „Kalvárie 

znovu oţívá“. Rekonstrukce byla započata 

v roce 2013. Celé okolí kapliček bylo 

vyčištěno od nevzhledných dřevin a kapličky 

samotné byly opraveny. Okolo nik byly 

vráceny vyprofilované okraje, které se částečně zachovaly jen 

u 8. kapličky. Kaple, které se nakláněly, byly usazovány 

a všude jsou navráceny nové dřevěné kříţky. Samotný kříţ 

na Kalvárii jiţ prošel generální opravou a znovu má vhodné 

tělo Kristovo, které odpovídá více 

původnímu. Také byla na kříţ umístěna 

kopie pamětní desky, z níţ se dochovalo 

pouze torzo. Téţ chybějící kapličky by 

měly být časem vystavěny a rozmístěny 

mezi jiţ stávající.  

Vrch Spravedlnost se čtyřmi kapličkami a křížem před rekonstrukcí (r. 2012) 

Opravený kříž 

6. kaplička 

Opravená Kalvárie 



Kaple Panny Marie v Lipách 

Tato kaplička byla postavena v 2. polovině 

18. století opatem a novoříšským rodákem 

Josefem Bernardem Pelikánem k poctě Panny 

Marie na základě osobně 

proţitého zjevení z dětství. 

Tento výjev je zachycen na 

fresce nad průčelím kaple 

a znázorňuje zjevení Panny 

Marie pasáčkovi s ovečkou. 

Kaple je půlkruhového 

půdorysu. U vstupu se nachází dvojice 

plastických pilastrů nesoucí průběţnou římsu, 

které vytvářejí půlkruhový portál s freskou. 

Oplechovanou střechu doplňuje polygonální 

lucerna. V této lucerně býval zvon, ale v roce 

1917 byl spolu s dalšími zvony v Nové Říši 

odebrán k válečným účelům. V roce 1924 byly zakoupeny 3 nové zvony, po 

jednom pro místní kostel, kostel sv. Kříţe a kapli v Lipách. V druhé světové 

válce však byly všechny tyto 3 nové zvony opět zabaveny. V roce 2004 byly 

do věţe kostela zakoupeny 4 nové zvony, avšak kaple v Lipách zůstává aţ do 

dnešních dnů bez zvonu. 

V letech 2007 – 2008 proběhlo restaurování objektu. Kaplička se tak 

mimo jiné dočkala nové fasády, opravení 

střechy, dveří a hlavně zrestaurování 

fresky, která uţ byla v dezolátním stavu. 

Kaplička stojí na kopci po pravé 

straně směrem na Krasonice v  lipové 

aleji. Původně ke kapli vedla lipovou 

alejí přímá cesta a kaple tak byla vidět 

Znak nad dveřmi 

Freska nad průčelím kaple 



Původní oltář s milostným obrazem 

Panny Marie Svatokopecké 

Opravená kaple 

(r. 2013) 

Kaple před opravou (r. 2003) 

Pohled z boku (r. 2008) 

přímo z úpatí kopce.  Později byl ale na začátek aleje postaven dům a cesta 

byla odkloněna vedlejší alejí. Celá lipová alej z roku 1788 je památkově 

chráněná. Samotná kaple Panny Marie je pak zapsána jako památka 

v Národním památkovém ústavu. Do státního seznamu byla zapsána před 

rokem 1988. 

V kapli je umístěn vyřezávaný oltář 

s kopií obrazu Panny Marie Svatokopecké 

a kaţdoročně se zde konají mše svaté na 

svátky vztahující se k Panně Marii. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Restaurovaná kaple r. 2011 

Říjen 2004 kaple  

před restaurováním 

 Restaurovaná kaple r. 2011 

Kaple sv. Jana Křtitele 

Tato kaple z roku 1886 se nachází na 

nejvyšším vrchu Nové Říše – na Polance, 

kterému se podle kapličky lidově říká „U Jána“. 

Kapli nechal na vlastní náklady postavit opat 

Antonín Petr Houber na místě, kde jako chlapec 

pásl dobytek. Nechal ji 

zasvětit sv. Janu Křtiteli 

a nad průčelí dal umístit 

obraz sv. Rosalie. Jeho 

rodiče se totiţ jmenovali 

Jan a Rosalie. 

Průčelí kaple zdobí dvojice štukových pilastrů, které podpírají 

segmentový fronton s obrazem sv. Rosalie. Vnitřek kaple je vyzdoben 

freskami a strop zdobí freska Panny Marie s Dítětem a malým Janem 

Křtitelem. Nad oltářem je zavěšen 

obraz Křtu Páně.  

Kaple byla vysvěcena 25. července 

roku 1886. V letech 2009 – 2010 prošla 

kompletním zrestaurováním a v roce 

2012 do ní byla zavěšena kopie 

původního obrazu Křtu Páně. Originál 

je nyní umístěn v klášteře. Kaple byla 

téţ znovu slavnostně vysvěcena.  

kaple se nachází v remízku asi 500 metrů od silnice směrem na Krasonice 

a je skryta porostem. Stejně jako kaple Panny Marie je i kaple sv. Jana Křtitele 

zapsána jako památka v Národním památkovém ústavu kam byla zapsána před 

rokem 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

Stropní freska 
Obraz Křtu Páně 

Sv. Rosalie 



Opravená poklona 

(r. 2013) 

Poklona sv. Marie Magdalény 

Tato bohatě členěná výklenková kaplička stojí po 

pravé straně při silnici na Krasonice, směrem k bývalé 

kapli sv. Magdalény (dnešní hájovna). Poklona pochází 

z 18. století a ve výklenku je zavěšen obraz s vyobrazením 

sv. Marie Magdalény. 

 V letech 2009 - 2010 se kaplička dočkala kompletní 

rekonstrukce a vyčištění okolí, protoţe kvůli hustému 

porostu nebyla ani viditelná ze silnice. 

 

 Máří Magdaléna je jedna z ţen, které doprovázely Jeţíše 

na jeho cestách po té, co z ní vyhnal sedm démonů. Byla 

přítomna Jeţíšovy smrti, i jeho zmrtvýchvstání a byla to právě ona, kdo přinesl 
radostnou zvěst apoštolům. Jsou s ní spojeny různé legendy a někdy bývá 

ztotoţňována s dalšími bezejmennými ţenami z bible.  Jejím atributem je lebka 

jako symbol pouště a lidské pomíjivosti Dalšími symboly pak mohou být kniha, 
kříţ či nádobka s mastí. Mimo jiné je patronkou kajícníků. 

 

 

  

Poklona před opravou 

 říjen 2004 

Obraz Marie Magdaleny 

 



Rekonstrukce poklony r. 2009 

 

Zadní strana poklony 

r. 2010 

Poklona Panny Marie Bolestné 

Krásná zděná výklenková kaplička z doby 

lidového baroka se nachází při pravé straně silnice 

směrem na Telč před současnou benzinovou pumpou. 

Postavena byla v 18. století a v roce 2009 prošla velmi 

nutnou celkovou rekonstrukcí, ale protoţe kaplička 

stojí v těsné blízkosti silnice, její omítka stále velmi 

trpí zvláště kvůli posypové soli. 

Vedle kapličky stávala stará chráněná lípa, která 

se o letních prázdninách roku 2011 při silné bouři 

rozlomila a kapličku poškodila. V září téhoţ roku pak 

byla lípa odstraněna.  

Ve výklenku kapličky směrem od obce je zavěšen 

obraz znázorňující Pietu  - bolestnou Matku Marii 

drţící mrtvé tělo Krista. Na obraze je také nápis  

"Mater Dolorosa", jenţ 

v překladu znamená Matka 

Bolestná. Tento nádherný 

obraz restaurovala Františka 

Florianová z Nové Říše.  

 

  

Obraz Matky Bolestné 

 

Současná podoba 

poklony bez Lípy r. 2013 



Poklona Panny Marie 

Tato jednoduchá drobná kaplička se nachází 

na soukromém pozemku u domu č. p. 224, kde 

nyní bydlí manţelé Baďurovi, kteří se o kapličku 

také starají. První majitelkou domu byla Františka 

Vašková. Ta nechala kapličku postavit.  

Kaplička vznikla roku 1946 jako poděkování 

za šťastný návrat z války. Tento letopočet je také 

vyryt do štítu kapličky. Ve výklenku za mříţí je 

umístěn krásný obraz - ikona Panny Marie 

s Dítětem z roku 1946 od Anny  Florianové, který 

později restaurovala Františka Florianová. Obraz je 

kopií ikony Matky Ustavičné pomoci a i přes to, ţe 

obraz má jemnější rysy, obsahuje všechny skryté 

významy jako originál. 

 

 

  

 

Matka Ustavičné pomoci 



Boží Muka 

Jako Boţí muka označujeme různé sloupky či pilíře, 

které bývají zakončeny lucernami, kaplicemi, nebo 

prostými hlavicemi. Na jejich vrcholu je často umístěn 

kříţek. Tyto stavby byly stavěny převáţně podél cest 

a obchodních stezek. V lucernách mohl být prázdný 

prostor, nebo například scény s Kristova umučení, reliéfy 

svatých či různé nápisy. Později byly kaplice nahrazovány 

sošky svatých. Boţí muka symbolizují sloup, u kterého byl 

bičován Jeţíš Kristus. 

Jediná Boţí muka v nejbliţším okolí stojí při polní cestě do „Ochozi“. 

Jedná se o jednoduchý kamenný osmiboký sloup 

zakončený prostou lucernou se třemi okny. Datum 

vzniku není znám. Od této jednoduché stavby 

získal tento mírný kopeček s remízkem, na kterém 

se nachází, lidové označení „Boţí muka“. Odtud se 

nám téţ otevírá krásný výhled na Novou Říši. 

  

Pohled na Novou Říši. 

Za kostelem sv. Petra a Pavla  

je vidět Spravedlnost s Křížovou cestou 

Detail lucerny 



Socha sv. Jana Nepomuckého 

Před kostelem sv. Petra a Pavla 

naproti hlavnímu vchodu do kláštera  

se nachází socha sv. Jana Nepomuckého 

jednoho z hlavních zemských patronů. 

Tato socha pochází z roku 1718 a na 

projmutém podstavci jsou ze všech stran 

vyryty modlitby. Celá socha je lemována 

balustrádou. 

 

Sv. Jan Nepomucký byl kněz narozený 

r. 1340 v Pomuku, který odmítl vyzradit 

zpovědní tajemství královny Ţofie 
samotnému králi Václavu IV. Kvůli tomu byl 

mučen a nakonec 

20. 3. 1393 svrţen 
z Karlova mostu do 

Vltavy. Je jedním 
z hlavních zemských patronů a patronem mnoha povolání, 

zvláště pak kněţí a zpovědníků, dále pak lodníků, 

poutníků, ochránce mostů i patron proti nebezpečí vody. 
Nejčastějšími atributy jsou kněţské roucho, jazyk, kotva, 

kříţ, most, palma či prst na ústech. Jako jediný světec 
kromě Panny Marie je také zobrazován s pěti hvězdami 

kolem hlavy. 

 

 

  

Detail podstavce 



Socha sv. Floriána 

Přibliţně ve středu parčíku na náměstí 

stojí socha patrona hasičů sv. Floriána z roku 

1761. Tato socha je umístěna na projmutém 

čtyřbokém podstavci s nápisem, který 

v překladu znamená: „Bohu nejvyššímu 

a svatému Floriánu nechal postavit opat 

Josef Pelikán - od kanonie a obyvatel Tobě 

vţdy oddaných - Nebe stráţci milostivému 

podle zboţného slibu roku 1761 - Svatý 

Floriáne trestej oheň, odvrať poţár.“  

Sv. Florián je vyobrazen jako římský 

důstojník s praporem a nádobou, kterou hasí 

hořící dům. Roku 2001 byla socha 

zrestaurována od ak. sochaře Otokara 

Marcina a dočkala se pozlacení (oheň, čepec 

a lem oblečení). Ještě v 50. letech měla socha 

obdobné balustrádové zábradlí jako u sochy 

sv. Jana Nepomuckého před kostelem. 

 

Sv. Florián je mučedník, který byl pro svou víru utopen. Je patronem mnoha 

profesí, hlavně těch, které souvisí s ohněm: hasičů, kominíků, pekařů atd. Typickým 

atributem je zbroj římského důstojníka a nádoba na 

hašení nebo i přímo oheň či hořící dům. Sochy byly 

budovány hlavně na ochranu proti poţárům. 

  

Detail podstavce 



Pomník padlým vojákům 

Ve spodní části parčíku na náměstí byl postaven pomník padlým 

v 1. světové válce, který byl odhalen 4. srpna 1929. Na kamenném podstavci 

nám nadpis hlásí: „NA ROVECH VAŠICH 

NÁM NOVÝ ŢIVOT VZROSTL.“ A v kamenech 

jsou pak vyryta jména padlých vojáků. Na 

druhém menším nápise můţeme přečíst: „1914 

HROBŮM V DÁLI 1918.“ Na tomto kamenném 

podstavci stojí ţena s dítětem v náruči smutně 

hledící do dáli. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Detail podstavce 



Pomník umučeným kněžím 

Před průčelím kostela sv. Petra a Pavla nalezneme betonový pomník 

umučeným řeholníkům. Je sloţen ze tří betonových bloků a ozdoben kovovou 

plastikou od Ludvíka Kolka. Součástí pomníku je i nádobka s popelem 

z Osvětimi. Pomník byl realizován ve dvou etapách a to roku 1968 a pak 1991. 

Tomuto pomníku musel ustoupit obrázek sv. Anny. V roce 2010 byl obrázek 

zrestaurován Karlou Florianovou a umístěn naproti klášteru. 

 

Pomník je památkou pěti umučených Novoříšských řeholníků, kteří 

nalezli smrt v Osvětimi r. 1943, kam byli posláni za údajné spojení s cizinou, 

špionáţ a nepřátelského smýšlení proti nacismu. Klášter přepadly jednotky SS, 

a řeholníky pozatýkaly a odvezly k výslechu do kounických kolejí u Brna, 

odkud se vrátili jen tři novicové, ostatní byli transportováni do koncentračního 

tábora. 18. ledna byl zabit injekcí s fenolem Norbert Hrachovský, za dva dny 

pak Zikmund Záběhlický. 27.  ledna byl Vavřinec Novotný poslán do plynové 

komory, den po něm umírá opat Pavel Souček na úplavici. Nejmladší z kněţí 

Siard Nevrkla, kterému bylo 31 let, byl ubit lopatou 25. února v nedalekém 

koncentračním táboře Rajska. Přeţivší premonstráti pak byli převezeni do 

Buchenwaldu. V roce 1945 pak do Dachau, kde se doţili konce války. 

Augustin Machálka (pozdější novoříšský opat) a Heřman Tyl (pozdější opat 

v Teplé) pak byli znova vězněni i v době komunismu. 

Obraz s fotkami a jmény těchto umučených řeholníků visí v místním 

kostele sv. Petra a Pavla i v klášteře Panny Marie. Jejich jména spolu se 

sv. Augustinem a Norbertem a blahoslaveným Hroznatou zdobí i jeden ze čtyř 

nových zvonů z roku 2003. 



Smírčí kámen 

Smírčí kameny byly zhotovovány hlavně v dřívějších dobách na místě 

tragické události jako součást trestu za vraţdu. Mohou mít různou podobu 

i velikost. Nejčastěji na něm bývá vyobrazen kříţ a předmět, kterým byla smrt 

způsobena. 

Nejstarší a jediný smírčí kámen v Nové 

Říši nalezneme při levém okraji vozovky 

směrem na Zdeňkov, ale byl jiţ několikrát 

přemístěn. Jedná se o kámen, na kterém je 

vytesán jeden velký obloučkový kříţ 

a 5 malých kříţků. Dále na něm můţeme 

objevit letopočet 1607 a kladívko (moţná se 

jedná o hornický mlátek či ţelízko). Vztahuje 

se k němu několik legend. Podle jedné byli na 

tomto místě zabiti dva zedníci pracující na 

opravě kostela, podle jiné zde byl postaven na 

památku násilné smrti dráteníka. 

Dále se v obci a hlavně v nejbliţším okolí 

nachází celá řada pamětních kamenů, 

například jako upomínky tragických nehod. Dalo by se říct, ţe zastávají funkci 

dnešních kříţků a pomníčků. Jeden z těchto pamětních kamenů z roku 1698 se 

nacházel v dnes jiţ zatopené oblasti Novoříšské přehrady. V současnosti je 

umístěn v místním klášteře Panny Marie. Jedná se o památku tragické smrti 

84letého Ondřeje Staňka ze Ţeletavy, kterého rozmačkaly saně. Ještě před 

přemístěním byl ale nešťastnou náhodou v 60. letech poškozen při těţbě dřeva. 

 

  



Kříže 

Kříţe jsou symbolem Kristova umučení, ale zároveň i symbolem spásy. Jako 

křesťanský symbol a znak víry i naděje je kříţ také nejčastěji se vyskytovaným 

objektem drobné sakrální architektury. 

Umisťování kříţů stejně jako tvar a pouţitý materiál jsou různé. Mohou 

slouţit jako místo k modlitbě, odpočinku a zamyšlení, ale zároveň mohou mít za 

úkol dané místo posvětit (hřbitovy). Mohou také stát jako připomínky nehody, 

nebo jako poděkování. Mohou se nacházet na popravištích, či křiţovatkách. 

Zároveň mohou stát namísto kaple - např. hlavní kříţ na hřbitovech. Původně byly 

kříţe budovány na konci obcí a měst. Pouţitý materiál je různý. Můţe jím být 

dřevo, kov, litina nebo kámen. Dřevěných kříţů se ale většinou moc nedochovalo, 

jedná se sice o nejlevnější materiál, avšak málo odolný. Proto většinu dřevěných 

kříţů zdolal zub času. Nejčastěji se proto vyskytují kříţe kamenné či litinové. 

Kristus na nich pak bývá také z litiny, nebo třeba z porcelánu.  

V okolí téměř kaţdé obce se většinou nachází hned několik kříţů. 

V nejbliţším okolí Nové Říše je jich zhruba deset. Stačí ale popojít jen kousek za 

hranice katastru a lze nalézt další, převáţně pak podél cest. Zároveň se dá objevit 

i spousta malých kříţků na místech různých tragických nehod. Kaţdý kříţ tak má 

svou historii, svůj vlastní příběh. Jen uţ často chybí historické prameny nebo 

pamětníci, kteří si tento příběh pamatují.  

Za všechny kříţe v Nové Říši aspoň několik málo 

z nich: 

Kříž v aleji u hřbitova 

Kříţ má za sebou smutnou historii se šťastným 

koncem. Původně stával v ulici Březinova naproti vile 

Dr. Richtera (dům č. p. 235). Kolem tohoto kříţe tak 

chodily děti do místní školy. Za doby komunistického 

reţimu ale bylo nepřípustné, aby děti musely chodit 

okolo kříţe.  Naštěstí byl pouze přemístěn a tak se nám 

zachoval do dnešních dob. Nyní stojí v chráněném 

lipovém stromořadí u místního hřbitova a uţ je její 

nedílnou součástí. 

  



Kříž na Kalvárii 

Tento ţulový kříţ z roku 1863 je součástí 

kříţové cesty a byl postaven k tisícímu výročí 

příchodu sv. Cyrila a Metoda na Moravu. Dlouhá 

léta byl v dezolátním stavu a z pamětní desky 

zbylo jen torzo. Proto bylo přistoupeno k celkové 

rekonstrukci kříţe i celé kříţové cesty a nyní jiţ 

na kopci Spravedlnost stojí v plné své kráse. 

  

Kříž před  

rekonstrukcí 

 (r. 2012) 

 

Nová socha 

Krista  

(r. 2013) 

 

Pohled na vrch Spravedlnost – seskupení kříže a kapliček 

říjen 2013 
Kopie pamětní desky na kříži 

Opravený kříž na Kalvárii 



Litinový 

kříž u 

kostela 

 

Hlavní kříž na hřbitově 

Kříž U Sýpky 

Z roku 1920 pochází krásný kamenný kříţ na 

křiţovatce v ulici Staroříšská u historické sýpky 

z 18. století. Tento kříţ nechala postavit rodina 

Brychtova a Přeprchalova. Podle velmi špatně 

čitelného nápisu můţeme zjistit, ţe kříţ byl postaven 

„Ke cti a chvále Boţí na památku zemřelých synů 

v Rusku r. 1917 F.R. a Jana Brychty….“. Na kříţi je 

téţ umístěna dnes jiţ rozbitá fotografie. 

 

 Krásný litinový kříž před kostelem sv. Petra 

a Pavla je datován rokem 1832. Kříž na hřbitově pak 

rokem 1886.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dřevěný kříž pod starou 

Lípou při cestě na 

Chřástov za benzinovou 

pumpou zrestaurovaný 

v roce 2003 

 

Kamenný kříž u sýpky 



Další památky 

Mezi památkami nemůžeme opomenout ani kamennou polygonální 

kašnu z roku 1904, která je postavena na náměstí 

uprostřed parčíku. Bohužel je bez vody. 

V Nové Říši se též vyskytuje řada pamětních desek 

významných rodáků. Na obecním úřadě (č. p. 40), dříve 

Ústav korunního prince Rudolfa, je umístěna 

pamětní deska věnovaná Otokaru Březinovi, 

který zde v letech 1888 – 1901 vyučoval. 

Pamětní deska je 

doplněna litinovou 

plastikou. Odhalena 

byla v roce 1968. Druhá pamětní deska Otokara 

Březiny se nachází na domě č. p. 31, kde Březina 

pobýval v letech 1924 – 1929. Tato deska byla 

odhalena 5. srpna 1934. 

Další pamětní 

deska byla odhalena 

9. srpna 2008 významným hudebním 

skladatelům bratřím Vranickým před jejich 

rodným domem č. p. 42.  

Na svém rodném domě (č.p. 8) má 

pamětní desku i další hudební skladatel  

Jan Novák, který působil převážně v exilu. 

Pamětní deska byla odhalena r. 1996 

V místním klášteru Panny Marie je též 

zřízeno muzeum významných rodáků a osobností, 

které v Nové Říši působili.  



 

Drobné církevní objekty  

městysu Nová Říše 

Text: Bc. Marie Fuňáková, prosinec 2013 

Fotografie: Bc. Marie Fuňáková, Josef Fuňák, DiS. 

ve spolupráci opata Mariana Rudolfa Kosíka OPraem.  

a novoříšské kanonie premonstrátů 

 
 

V rámci diplomové práce Modelování a prezentace církevních objektů v obci Nová Říše,  

ČVUT v Praze, Fakulta stavební  

v akademickém roce 2013/2014 
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Přibližné rozmístění drobných památek v obci: 

 

1. Kaple Panny Marie 

2. Kaple sv. Jana Křtitele 

3. Poklona Panny Marie Bolestné 

4. Poklona Marie Magdalény 

5. Poklona Panny Marie 

6. Boţí muka 

7. Smírčí kámen 

8. Pomník umučených řeholníků 

9. Pomník obětem 1. světové války 

10. Socha sv. Floriána 

11. Socha sv. Jana Nepomuckého 

12. Kašna 

13. Kříţ před kostelem 

14. Kříţ v áleji u hřbitova 

15. Hlavní kříţ na hřbitově 

16. Kříţ u sýpky 

17. Kříţ v Lipách 

18. Kříţ rodiny Nevrklové 

19. dřevěný kříţ u lípy 

20. Miksíckův kříţ 

21. Kříţ na Spravedlnosti 

  22. - 31.  Zastavení křížové cesty 
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