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Délka tohoto studánkového putování je zhruba 10 kilometrů (Sinutec – Libčeves), případně 13 kilometrů (okruh
z Libčevsi). Cesta vede schůdným, nepříliš náročným
terénem. Co to jde, vyhýbá se asfaltovým silnicím, někdy
to ale bohužel jinudy nejde. Při hledání cesty ti občas
(ale opravdu jenom občas) pomůže značení ve tvaru
studánky – modré kolečko. Ač cesta vede po studánkách, jejich vodu příliš neokoštuješ – pití si raději vezmi
s sebou.
Jistě se ptáš, žíznivý poutníče středohořský či žíznivá
poutnice středohořská, proč tě přivádíme zrovna na
Libčevesko, do kraje sice líbezného, přec poněkud pozapomenutého. Smyslem našeho putování je voda. Možná
si řekneš „obyčejná voda“. Ale ta zdejší voda není ledajaká! Putování toto směřuje totiž za vodou zázračnou,
fons vitae – pramenem života či živou vodou, chceš-li.
Svatovítská studánka v Sinutci a svatojakubská v Lahovicích byly v pobělohorské době, která bývá označována jako barokní, považovány za zázračné. Hlouběji do
historie naše vědomosti nesahají. Obě studánky byly ale
dozajista chovány ve velké úctě již mnohem dříve. Vodu,
prameny a studánky uctívali naši předkové, kteří před
tisíciletími osídlili tento kraj. Tato úcta byla dozajista
ještě umocněna tím, že tu prší méně než v jinde, vody
je tu zkrátka málo. Nacházíme se totiž v jedné z nejsušších českých oblastí, o níž se tvrdí, že leží v dešťovém
stínu. Možná i proto po blízkém i vzdálenějším okolí
můžeš natrefit na nezvykle hustou síť pramenů a studánek uctívaných od pradávných dob. Kromě pramenů
svatého Víta v Sinutci a svatého Jakuba v Lahovicích,
o kter ých nyní bude blíže pojednáno, budiž připomenut kupříkladu pramen sv. Blažeje v Lužici, pramen
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u potoka Modla nad Vlastislaví či svatoprokopský pramen v Mukově.

Chceš-li se do zdejších studánek, a zvláště té v Sinutci, lépe vnořit, vezmi si do ruky tohoto studánkového
průvodce, čti si, zpívej a rozjímej! Užívej této knížky
bedlivě, uvážlivě a s mocným hlasem, sice nepochodíš!
Nuže, vzhůru!

STUDÁNKA SVATÉHO VÍTA
V SINUTCI

[CESTA] Nejdříve se sem, tj. do Sinutce, musíš nějak
dopravit. Své studánkové putování začni nejlépe na
železniční zastávce v Sinutci (německy Sinutz). Vlak
tudy příležitostně projíždí o letních sobotách a nedělích.
Jinak tato trať Lovosice – Most, jíž se říká Švestková dráha (naši bývalí němečtí sousedé ji nazývali Powidl-Bahn),
není v provozu. Jízdní řád i mnoho dalšího najdeš na
virtuálních stránkách www.svestkovadraha.cz. Můžeš
sem ale přijít i pěšky, nebo dojet na bicyklu. Nemůžeš-li
jinak, přijeď klidně automobilem. Odstav jej ale raději
v Libčevsi. (Z Libčevsi do Sinutce to máš zhruba dva
a půl kilometru po mírně frekventované výpadovce na
Louny k odbočce na Sinutec – po několika stech metrech
stojí u přejezdu výše zmíněná zastávka.) Od zastávky
se vydej po silničce vzhůru, za chvilku dojdeš na náves.
Nemeškej a vystoupej ještě o kousek výše, to nejzajímavější tě čeká hned za zatáčkou.
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[POPIS]

Milý poutníče či milá poutnice, stojíš na
jednom z nejmagičtějších míst Českého středohoří.
Pražskou akropoli (bývalé to pohanské obětiště) korunuje katedrála svatého Víta, kaplička svatého Víta zase
zdobí akropoli kouřimského hradiště v blízkosti Libušina jezírka. Žádný div, že i zdejší kraj má svůj diadém
v kapli a studánce zasvěcené tomuto českému zemskému patronovi. A jak se na České středohoří sluší a patří,
místo je to patřičně záhadné a tajuplné.

Předně si prohlédni celý areál. Tvé oči nejdříve upoutá na pr vní pohled spíše nenápadná stavba kaple, před
níž se v její ose klene mohutná starobylá lípa, vysazená zřejmě při založení poutního areálu. Již v pohanských dobách se kultovní místa pojila se stromy, kameny
a prameny, a právě zde, v Sinutci, máš vše jako na dlani,
ovšem v barokním a křesťanském hávu. Mocná duchovní
síla tohoto místa čerpá svoji sílu ze spojení živého stromu, kamene kaple, jež se zde tyčí jako pomyslná kamenná stéla, a především z pr ýštící vody, která symbolizuje
duchovní očistu, znovuzrození i křest. Majestátní dojem
je dnes ovšem poněkud zastíněn stromovím v bezprostředním okolí, takže ať přicházíš z jakéhokoliv směru,
kaple se vždy zjeví až v posledním okamžiku.
A le kde je ta slibovaná studánka? K ní musíš od lípy
s kaplí ještě vystoupat nějakých 100 metrů po kamením
vysypané polní cestě. Tam v houštinách se skr ývá malý
r ybníček, nad nímž se u země krčí vyzděná studánka,
která byla v roce 1933 (jak prozrazuje letopočet vyr ytý
uvnitř studánky) překr yta nevkusným betonovým čepcem. Prázdné železné panty zase prozrazují, že studánku bylo kdysi možné uzavírat.
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Žíznivý poutníče či žíznivá poutnice, ze studánky raději
nepij, roky intenzívního hospodaření a hnojení na okolních polích bohužel učinily své. Kdysi ale právě toto místo bylo místem, kam směřovaly kroky našich žíznivých
předchůdců z širokého okolí. Léčivou a divotvornou
vodu ze studánky zoufalí a choří poutníci popíjeli, potírali si jí oči a omývali si jí rány na těle i na duši. S poutním provozem možná souvisí i malý r ybníček pod kaplí,
pokud tedy nevznikl až v souvislosti s provozem cihelny,
která stávala v bezprostředním sousedství našeho poutního areálu. V tomto r ybníčku bylo možné omýt nejen
nečistá těla poutníků, ale i dobytčat. Nediv se. Nejen
pro zvířata, ale mnohdy i pro lidi bývala lékařská péče
takřka nedostupná, takže mnozí byli se svými neduhy
odkázáni na lektvar y, zaříkání a modlitby. A poněvadž
od blaha jedné jediné krávy či jiného dobytčete často
bývalo odvislé i jen prosté přežití rodiny, muselo zde asi
občas být velmi rušno.
K dokonání pouti a celého zdravohojitelného postupu,

však bylo třeba učinit ještě jeden krok, a sice ten nejdůležitější: prostřednictvím svatého Víta obětovat Bohu
nejvyššímu v přilehlé svatyni, a tím mu vzdát díky za
prokázaná dobrodiní či je o tyto se zkroušeností srdce
požádat. Při pohledu na žalostný stav kaple je zřejmé,
že příhodnějším místem pro díkuvzdání je zatím tvé
srdce.

[HISTORIE] Již koncem 17. století jsou připomínány léčivé účinky zdejší vody zvláště na oční choroby.
Tato moc vychází z hluboké vír y spojené se svatovítskou legendou, podle níž tento světec uzdravil oči svého
pohanského otce. Budeš-li pozorný, možná si na místě
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všimneš zanechaných znamení milosti – zavěšených
br ýlí. Kolem roku 1700 byla zbudována současná kaple
s pozoruhodným půdor ysem, neboť navenek se jedná
o běžnou obdélnou stavbu s polygonálním závěrem,
čemuž ovšem odporuje centralizující vnitřní půdor ys
čtverce s okosenými nárožími s nikami. K roku 1702
dokončil bílinský truhlář Patzner do této kaple oltář (je
zachován pouze malý kousek akantové řezby). Asi v roce
1738 byl zřejmě kvůli problémům se statikou přisazen
k jihozápadnímu nároží opěrák. V této době byl obdélníkový prostor před kaplí obehnán zdí s portálem, čímž
vznikla jakási podivná předzahrádka. Nad smyslem této
přístavby, která nemá v širokém dalekém okolí obdoby, se můžeme pouze dohadovat. Možná měla sloužit
vzrůstajícímu počtu poutníků k oddělení od běžného
ruchu vsi (např. zábrana před všudypřítomnou drůbeží
a dobytkem), snad mohla nést po obvodu i nějaké provizorní pultové stříšky jako ochranu před deštěm. Nebo
že by šlo o základy pro rozšíření kaple, od kteréhožto
záměru mohlo být kvůli statickým problémům či pro
nedostatek peněz upuštěno?

O

poutním provozu toho není mnoho známo, tradice
skončila s reformami Josefa II. v 80. letech 18. století.
V 19. století byla kaple užívána k bohoslužbám již jen
třikrát do roka (o třetím křížovém dni po Velikonocích,
v oktávu po Božím těle a 15. čer vna na den svatého Víta)
a i jako jedno ze zastavení při procesích do polí o křížových dnech. Tehdy byla doplněna v západní části jednoduchá dřevěná kruchta. Podle inventáře z roku 1827 zde
byl kromě „štafírovaného“ (tj. bohatě zdobeného) oltáře svatého Víta ještě obraz svatého Jana Nepomuckého, kazatelna, čtyři krátké lavice, čtyři kruhové obrazy
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evangelistů a ve věžičce dva zvonky, z nichž ovšem byl
jeden prasklý. V pomyslném středu celé kaple i zdejšího
kultu ale stál pacifikál – ozdobný pozlacený kříž z mosazi s relikvií (tj. kůstkou) samotného svatého Víta!

Osudy

kaple po druhé světové válce byly v souvislosti
s nuceným vysídlením původních německých obyvatel
neblahé. Noví obyvatelé neměli k místu vztah, takže kaple (i přes provizorní opravu střechy v šedesátých letech)
nezadržitelně chátrala. Postupně bylo rozkradeno nebo
zničeno i vnitřní vybavení, propadla se střecha, celý areál zarostl bujnou vegetací a studánka byla zčásti zasypána kamením z okolních polí. Naděje však přišla s nástupem nového tisíciletí: v roce 2009 se kaple ujal Spolek pro
záchranu kaple svatého Víta, jenž se snaží tomuto líbeznému místu navrátit alespoň něco z bývalého lesku.
= NA SRDCE PODĚBRADY – NA OČI SINUTEC =

[TIP] Původci záchrany sinuteckého areálu jsou manželé Syrovátkovi, majitelé Zámeckých sadů Chrámce.
Pokud, žíznivý poutníče či žíznivá poutnice, zatoužíš
popíti z poněkud jiného zřídla, směřuj své kroky do
Chrámců, vísky odsud kolem tří kilometrů vzdálené.
Tam na statku můžeš sobě poříditi mošty a pálenky
z ovoce místních sadů s láskou a v bio-kvalitě vyrobené!
Více najdeš na www.zameckesadychramce.com, nebo
se přímo doptej (721 644 833).
A jak to bylo se zdejším patronem? To ti prozradí řádky
následující!
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[LEGENDA] SVATÝ VÍT,

mužný jinoch, tr ýzní pod těžkým jhem zmužilý,
a křesťanský bojovník, po vzoru r ytířů vřavou světa
šibalského pohrdající

Obvykle se svět vysmívá drobným, malým a slabým
a přitom si namlouvá, že si to vůči nim může dovolit.
Tento svět je však začasté zcela na omylu, neboť mnohá
drobná stvoření mají tak skvělé vlastnosti, že těmi i velké tvor y porážejí. Kdopak z vás by se opovážil srovnávat myš s obrovským slonem? Přesto slon utíká a třese se
před prašivou myškou. A co zmůže proti lvu, králi zvířat, ubohá blecha či kohout? A přece blecha dokáže lva
připravit o rozum, a přece se spíše lev vyleká kohoutího
kokrhání než naopak! I mezi lidmi lze nalézt podobné
malé vítěze. Tak třeba důvtip drobného Davida dokázal připravit o život onoho nabubřelého obra a chlubila
Goliáše [17. kapitola Pr vní knihy Samuelovy], a to mnohé
další zamlčuji. Pokud si ale kdy všemohoucnost Boží slabost vyvolila, aby skrze ni sílu zostudila, pak je to jasně
patrné právě na osudech svatého Víta. Slyšte tedy příběh o tom, kterak svatý Vít palmy a koruny vítězství
v boji se zlými lidmi i duchy dobyl.
1. Vítek narozen a na víru pravou obrácen
Chlapec jménem Vít se narodil v toskánském městě Lucca do rodiny bohatého šlechtice jménem Hylas. Hylas,
jenž byl zatvrzelý pohan, se ale jednoho dne dopustil
oné chvályhodné chyby, že za vychovatele svého jediného synka určil Modesta, kter ý Vítka tajně vyučoval
v křesťanských ctnostech. Dvanáctero let bylo Ježíšovi,

»11«
když vyučoval mudrce v Chrámu, dvanáctero let bylo
rovněž Vítkovi, když zvěst o jeho ctnostech dolehla
k uším císařského místodržícího Valeriána. Tento ovšem
nestrpěl na svém dvoře křesťany, a proto vyzval Vítkova
otce Hylase, aby svého synka přivedl zpět k modloslužbě. Avšak kdo by chtěl přesedlat z oře na osla? Vítkovo
mladé srdce bylo pevnější než Trója a otcovo přesvědčování bylo mlácením prázdné slámy, takže ani spoutání
do těžkých okovů, ani bičování nic nezmohlo. Jen kujte
pikle a okovy, zatvrzelí hříšníci, sami proti sobě je kujete
a bič na sebe splétáte!

2. Vítek otcem ze slepoty uzdraveným neoslyšen
„Ach, všeho do času!“ pomyslel si Hylas, „však se mladá větvička jednou ohne.“ A uzamkl svatého jinocha
úplně samotného do přepychového pokoje, pr ý aby jej
ta nádhera ke smyslnosti svedla. Vítek ovšem pokleká,
paže k nebi pozdvíhuje a začíná se modlit. V tu chvíli se s nebes sneslo dvanáctero andělů, kteří za zpěvu
„svatý, svatý, svatý“ naplnili chlapcovu komůrku, ba
celý dům nepopsatelnou září a neobyčejnou vůní, čímž
se tato komůrka přímo v nebeskou kapličku proměnila.
Otec pak, hněvem i zvědavostí hnán, rozhodl se přijít té
záři, jež ze synovy komůrky vycházela, na kloub. Ach,
ó babí zvědavost! Ta jej přišla draho! Sotva vstoupil
tento zaslepený pohan do Vítkovy komůrky, oči jeho
nevydržely ten jas a vpravdě osleply. Nyní byl tedy onen
zaslepený pohan skutečně slepý.
Zpráva o tomto zázračném oslepnutí se záhy rozšířila
po celém městě, až se dostala i k uším Valeriánovým.
Tento ihned běží k Hylasovi a nabízí mu pomocnou
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ruku. Přivádí sice zaslepeného Hylase do pohanské svatyně, obětuje za něj bohu Jupiterovi a bohyni Vestě, ale
všechno marné. Ostatně kam to také může vést, když
slepec vede slepce, že? Nakonec Hylasovi nezbývá, než
se obrátit s prosbou o pomoc na svého syna. A poté, co
nasliboval zlaté hor y a doly, a že se zřekne modloslužebnictví, uvěřil náš svatý jinoch, že se mu podaří otce osvítit nejen na těle, ale i na duchu. Na Vítkovu přímluvu
pak Bůh navrátil Hylasovi zrak. Ten ale namísto díku
a prozření připsal své uzdravení bůžkům falešným.
Ó jaká nevděčnost!

3. Vítek v pustině ukr yt
A ndělé již na to více patřit nemohli, kterak Hylas baží

po Vítkově životě, a proto ponoukli Modesta, aby jinocha z tohoto nevděčného domu vyvedl. Modestus jej
tedy odvedl na mořské pobřeží k ústí říčky Silarus, jež
se dnes Sele zove. A tak jako se stín za tělem táhne, tak
i Vítkovy ctnosti nezůstaly skr yty obyčejným lidem
v kraji. Venkované v houfech přicházeli, aby si ze svatých úst našeho jinocha Boží slovo vyslechli. A mnoho
jich bylo, kteří z jeho rukou křest přijali, a mnoho dalších, z nichž jeho ruka zlé duchy a ďábly vyhnala. To
už ovšem pověst o jeho Bohu libých činech donesl jeden
z těch vyhnaných ďáblů až do Říma na císařský dvůr.
Tam ten zlý duch rovnou zasedl a posedl synáčka císaře
Diokleciána. Císař jej chtěl přirozeně této posedlosti zbavit, ale ten zlý duch pravil, že neodejde, dokud nebude
ke dvoru přiveden Vít, v Lucce narozený a nyní u řeky
Silarus přebývající.
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4. Vítek za uzdravení synka císařského žízní trápen
Náš Vítek byl tedy pozván do Říma a zde opravdu skrze krátkou modlitbu a přiložení rukou princátko z moci
zlého ducha osvobodil. A opět, ó jaká nevděčnost! Sotva
císařského synka uzdravil, byl znovu uvržen do želez,
pr ý dokud nevzdá úctu bohům falešným. A nejen že byl
(spolu s Modestem) uvržen do želez, k dovršení všeho
zlého byl navíc ukrutánsky tr ýzněn žízní! Ani kapičku vody nedostal! Ach, dokonce i hlt vody byl odpírán
tomu, jenž takové služby prokázal! Ale tak to už u velkých pánů bývá, že nejlépe sloužící kůň obvykle hladoví.
Slyšte ale, co se našim vyschlým a vysušeným zajatcům
dále přihodilo! Císařem a celým světem byli sice opuštěni, ne však Bohem! Náš Pán totiž vždy stojí při zarmoucených a utlačovaných. A proto se on sám v doprovodu
bezpočtu líbezně zpívajících andělů v bílých rouchách
zjevil v kobce, strážce vyhnal, železa roztavil, načež své
vyznávače potěchou občerstvil a jejich žízeň svou dobrotivostí, nádherou a majestátem uhasil.
5. Vítek do kotle s roztaveným olovem uvržen
Zpráva o tomto zjevení se ještě téhož večera s velkým
křikem roznesla po celém dvoře, pročež byli oba okamžitě postaveni před soud, jemuž sám císař předsedal.
Nejdříve je císař chtěl předhodit jako lahůdku dravé
zvěři. Poté co byl ale císař naším statečným jinochem
veřejně nazván ďáblem, vlkem a svůdcem duší, rozzuřil
se tento do té mír y, že mu i smrt mezi dravými zvířaty připadala příliš mírná. A co tedy císař činí? Nechává
v kotli roztavit olovo s olejem a smůlou a milého Vítka
do něj uvrhá. Ale pomalu, pomalu, Diokleciáne! Neu-
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kvapuj se! I Babylón kdysi slyšel podobného tlučhubu,
ale co poté spatřil? Mocnou ruku Boží, která z ohnivé
pece tři jinochy zachraňuje [3. kapitola knihy Daniel].
A tento Bůh stále žije! A i kdyby to bublající olovo bylo
natolik rozpálené, že by i ohnivzdorného mloka strávilo,
našemu Vítkovi stejně jako třem zmiňovaným jinochům
neuškodí! Vítek učinil nad rozpáleným kotlem znamení
svatého kříže, načež anděl tu horkost do té mír y zmírnil, že se mu vůbec nic nestalo a po chvíli z kotle nezraněný vyšel. Ó fénixi!
Oheň s žárem ti neškodí,
plameny ti lázeň strojí!

6. Vítek lvovi předhozen a nakonec přece umučen
Říká se, že slova nejsou šípy, ale mnohdy dokáží být nad

ně ostřejší a bolestnější, zvlášť když se trefí do náfuků,
kteří pak jak bubliny praskají. A císař Dioklecián těžce
nesl výsměch z mladých úst Vítkových. Proto na něj ve
svém hněvu nechal vypustit divého lva. Avšak i tento
nátisk se obešel bez dotisku. Lev se totiž před Vítkem
sklání a olizuje mu nohy! Hleď, ó Diokleciáne, i to zvíře nerozumné se poddává Boží moci! Vítkovy činy ale
kázaly hluchému. Dioklecián se tak rozohnil, že nechal
Vítka s Modestem a s nimi ještě Vítkovu zbožnou chůvu jménem Krescencie napnout na skřipce. A hle, znovu znamení Boží! Právě když se od sebe odtrhávaly
jejich šlachy, žíly a končetiny, přesně v tomto bolestném
okamžiku a při tomto hrůzném dívadle se náhle země
zatřásla, až temply pohanské popadaly a císař na útěk
zahnán byl. Andělé pak všechny tři mučedníky osvobodili od mučidel a odnesli je k výše zmíněné říčce Silarus,
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kde 15. čer vna kolem léta Páně 306 svůj časný život
ukončili a na tom místě pohřbeni byli.

Ještě

stále pohrdáte tím, co je malé? Tak jako malý
magnet překonává železo a drobný diamant kovadlině
vzdoruje, tak také dvanáctiletý Vítek poráží, zahanbuje
a zahání nejmocnějšího a jinak nepřemožitelného římského císaře!

7. Vítek v Čechách uctíván a za patrona vyvolen
Vítkova svatá hlava byla později přenesena císařem Karlem IV. do českého hlavního města Prahy. Ale již dávno předtím sem uvedl jednu jeho paži svatý Václav. Při
tomto pr vním uvedení ruky svatého Víta do Čech byla
na Václavův rozkaz vyvrácena svatyně bůžka Svantovíta, kterému pohané obětovávali černého kohouta. A na
památku a znamení tohoto vítězství nad modloslužbou
je od té doby svatý Vít malován vždy s kohoutem, jak
praví slovutný a ctihodný kancléř Karla IV. a biskup Jan
ze Středy.
[Volně převyprávěno podle knížky Hülff in der Noth, vydané
v Kladsku léta Páně 1693.]

[MODLITBA] Ke správné svatovítské pouti vždycky
patřila i správná a mocná MODLITBA KE SVATÉMU
VÍTU za odvrácení všech nebezpečí tohoto světa.

Ó svatý jinochu a nejmocnější bojovníče Vítku! Nedokážu skorem zadržet své slzy, když sobě připomínám
tvá muka a utrpení, kteráž jsi musel podstoupit v tak
útlém věku. Mé srdce rozechvělé v hrudi tluče hrůzou,
když se upomenu, kterak jsi byl uvržen do kotle plného
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roztaveného olova a kterak jsi byl na mučidlech nemilosrdně natahován a napínán. A to nemluvě o tom, jak
tě tvůj nerozumný otec nechal ukrutně bičovat a jak
tě místodržitel předhodil zuřivému lvu. Ten lev se
ale před tebou proměnil v krotkého beránka, cudně se
položil k tvým nohám a tyto nohy, jež jsi světu odepřel
a na nichž ses na cestu ctnosti vydal, ti olízal. Přeji ti,
ó svatý jinochu, onu neskonalou a hrdinnou vytr valost, s níž jsi ona strašlivá muka přestál. Nechť toto tvé
hoře způsobí (jak ti Bůh krátce před smrtí přislíbil), že
nikdo, kdo tvé utrpení a smrt uctívá, nebude zraněn
ani zasažen nástrahami tohoto šibalského světa. Proto
prosím současně s tebou i naše nejmocnější pomocníky
Ježíše, Marii a Josefa, abyste mi u Boha ve jménu tohoto zaslíbení vyprosili milost, že budu moci jít ve vašich
šlépějích po cestě svatosti a ctnosti, zbaven všech protivenství a pronásledování tohoto světa. Dodejte mi sílu,
ať ukřižuji v sobě svět a ať po jeho přestání obdržím ve
věčném ráji palmu vítězství. Amen.
[Hülff in der Noth. Kladsko 1693.]

A jaképak by to bylo putování bez písně na rtech! Pr ý
ten, kdo zpívá, dvakráte se modlí. Vyznáš-li se trochu
v notách, tak si zanotuj třeba tuto:

1. Sva-tý Vít na

tě-le/ na cti/ mlá-den-ček v le-tech dva-nác-ti/

moc tr-pěl pro Kri-sta Pá-na/ pře-moh Di-o-kle-ci-á-na.
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[PÍSEŇ] KE CTI A SLÁVĚ SVATÉHO VÍTA MUČEDNÍKA
Nápěv: Jan Josef Božan: Slavíček rájský. Hradec Králové 1719.
Text: Matěj Václav Štajer: Kancionál český. Praha 1727.
1.
Svatý Vít na těle/ na cti/ mládenček v letech dvanácti/
moc trpěl pro Krista Pána/ přemoh Diokleciána.
2.
Hýlas pohan Otec jeho/ k modlám přinutiti chtěl ho/
však toho nemoh dovesti/ mládenec nedal se svésti.
3.
Ani Vládař Valerián/ jemuž byl od Otce vydán/
nemohl ho převrátiti/ musil jej Otci vrátiti.
4.
Otec skrz těla libosti/ chtěl jej přivábiti k zlosti/
však nic nesvedl jiného/ než že pozbyl zraku svého.
5.
Neb když dal syna zavřiti/ chtě ho v pokoji spatřiti/
oslepl uzřev Anjely/ kteříž se u syna stkvěli.
6.
Ten jsa od Víta uzdraven/ v zlých mravích nebyl napraven/
nýbrž myslil jej zabíti/ než Bůh chtěl jej ochrániti.
7.
Neb Modestus Pěstoun jeho/ s Krescencií chůvou jeho/
musil s Vítem preč odjíti/ jak tehdáž chtěl Pán Bůh míti.
8.
Zatím syna Císařova/ osedlala moc ďáblova/
a říkal čert/ že nevyjde/ pr vé než svatý Vít přijde.
9.
Kter ý hned jak byl přiveden/ hosta zlého vypudil ven/
však skrze svou dobrotu/ ctnost/ vzbudil na se Pohanskou zlost.
10.
Neb že nechtěl modly ctíti/ kázal jej Císař trápiti/
mukami rozmanitými/ až jej zamordoval nimi.
11.
Potom jeho svaté tělo/ náležitý pohřeb mělo/
to nyní Pražáci mají/ a s nábožností ctívají.
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12.
Svatý Mučedníku Boží/ vida že se na nás množí/
všeliké bídy/ ouzkosti/ přispěj nám z Nebe v r ychlosti.

Sinutecký dodatek

1.
Jdeme do Sinutce tudy/ nemáme housle ni dudy/
Vítkovi píseň zapějem/ na duši pak pookřejem.
2.
Nenabíráme moldánky/ pijem vodu ze studánky/
vodou divou potřem oči/ rány nám jako déšť smočí.
3.
Pojďme/ vzdejme úctu jemu/ Vítu/ patronu našemu/
ať to naše Středohoří/ sobě jednou nepohoří.

Amen.

Přejme si tedy, aby se kaple se studánkou opět zaskvěly v celé své kráse a aby se místo opět stalo místem
kultu(r y). K záchraně kaple přispívá i tradiční Svatomarkovské procesí, které zde již od roku 2006 každou
poslední dubnovou sobotu pořádá občanské sdružení
Středohoří sobě ve spolupráci se Spolkem pro záchranu
kaple svatého Víta v Sinutci a farností Libčeves.
[CESTA] Jelikož původní polní cesta, která vedla kolem studánky do Jablonce, byla dávno rozorána, nezbývá ti, než se vydat mírnou oklikou po úbočí Dlouhé hor y,
jejíž holá jižní stráň se vypíná přímo nad Sinutcem.
Vrať se tedy na silnici a vydej se po ní dále směrem na
Kozly. Ještě jednou se otoč a rozluč se pohledem se svatovítskou svatyní! Po silničce lemované star ými hrušněmi dojdi až do místa, kde se tato stýká s úbočím Dlouhé hor y. Zahni doprava na cestu, která vede k bývalým
lůmkům na kámen. Drž se obnaženého jižního úpatí.
Po chvíli spatříš do země zapuštěné betonové sloup-
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ky. Ty tě vyvedou mírně vzhůru až nad malý borový
hájek. Zde spatříš pod sebou cestu, která se odtud vine
kolem střelnice až do Jablonce. Neboj se jí, neukousne tě.
V Jablonci u vápnem natřených božích muk s reliéfem
Panny Marie narazíš na silnici, po ní se vydej doleva
vzhůru. Po pár stech metrech dojdeš to vísky Hořenec
proslavené vzácnými kr ystaly tzv. hořeneckého typu
aragonitu ze svahů vrchu Číčova.

[TIP] Zde se ti nabízí možnost krátkého občerstvení
u Říhů. Malé posezení v malém krámku nad zlatavým
mokem (flaškovitým), žlutým mokem (petkovitým), hrnkem čaje (pytlíkovitým) a malou sladkostí (perníkovou)
ti třeba přijde vhod. Neboj se u stavení č. p. 17 zazvonit,
je-li někdo doma, jistě se dočkáš obsloužení.
[CESTA] Přibližně v půli vísky, pár metrů za roube-

nou autobusovou zastávkou, klesá cesta doprava strmě
dolů mělkým údolíčkem. Ta je tvá! (Pozor! Říhovic krámek stojí nějakých 50 metrů za naší odbočkou!) Po chvilce sestoupíš k silnici. Překroč ji a nad mostkem pokračuj
podél vodoteče po okraji pole k další silnici. Tu rovněž
překroč a jdi dál po nenápadné polní cestě, která se po
chvíli stáčí prudce doprava. Po jednom kilometru narazíš opět na silničku, která spojuje Libčeves s vískou
Všechlapy, která leží na úpatí vrchu Kamýk. Vysláblí zde
mohou zahnout doprava (do Libčevsi je to jen skok ), ty
se ale vydej doleva nahoru do Všechlap. Vystoupat až na
Kamýk není třeba – hned nad vsí zahni po louce doprava. Až narazíš na pole, drž se jeho spodního okraje. Po
mezi (kudy dříve vedla polní cesta) dojdeš až na dosti
rušnou silnici. Dej si pozor, ať tě nic nesrazí. Bohužel
ti nezbývá nic jiného než po jejím okraji vystoupat
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250 metrů až do místa, kde doprava odbočuje panelová cesta. Nepohrdni jí, ona tě přivede přímo ke kostelu
svatého Jakuba Většího se studánkovou kaplí na samotě
na úbočí Křížového vrchu nad vískou Lahovice (německy Lahowitz). Než tam ale dojdeš, zapamatuj si místo,
kde se tato panelová cesta stáčí do pravého úhlu. Sem se
posléze vrátíš, abys dále pokračoval po obyčejné polní
cestě, která se na ni napojuje.

STUDÁNKA SVATÉHO
JAKUBA V LAHOVICÍCH

[LEGENDA]

Pro tebe, žíznivý poutníku či žíznivá
poutnice středohořská, je svatý Jakub Větší obzvláště milý
patron, neb tento apoštol bývá zpodobňován jako poutník s holí, kloboukem, brašnou a mušlí. A pročpak zrovna s mušlí? Mušle byla nejen znamením poutníka na cestách, ale i příhodnou nádobou na nabírání a pití vody!

[HISTORIE]

U počátků tohoto poutního místa byl
sen písaře libčeveského panství Martina Schwarze,
jenž ochořel těžkou horečkou. Zdálo se mu, že pokud se
chce uzdravit, má vzdát hold svatému Jakubu Většímu
u nedaleké studánky jemu zasvěcené. Učinil tak a skutečně se uzdravil. Následovně nechal v roce 1670 zbudovat
malou kapli ke cti jmenovaného patrona studánky. Po
80 letech vedl zvětšující se příliv poutníků s podporou
libčeveského duchovního Kašpara Himmela k postavení
většího poutního kostelíka, což povolili rukou nedílnou
majitel panství Ferdinand Filip z Lobkovic a biskupská
konzistoř v Litoměřicích. Stavba byla vznesena v letech
1751 až 1754, ke slavnostnímu vysvěcení přišlo procesí
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z Libčevsi za zvuků trub a tympánů a slavnostní kázání pronesl farář ze Želenic. Stavitel je ovšem neznámý.
Již dříve (12. dubna 1747) zde bylo založeno zbožné
bratrstvo svatého Jakuba Většího, které se o kostel i kapli
staralo. Je zachován i inventář z roku 1778, evidující pět
černých obleků pro nosiče sochy svatého Jakuba v procesí, paruky, jednu velkou sochu svatého Jakuba a jednu
malou pro potřeby pohřbů včetně futrálu.

Po josefínských reformách přišel úpadek poutního
ruchu. V roce 1808 kostel značně poškodila bouře, ale
zanedlouho byl opět opraven péčí Františka Langeckera.
Po nuceném vysídlení původního německého obyvatelstva po druhé světové válce opadnul zájem o tuto
stavbu a spolu s ním i o kostel s kaplí. Vnitřní zařízení
bylo zničeno či rozchváceno. Starší studánková kaple
sice byla koncem 90. let 20. století opravena občanským
sdružením Kampanila, ale dnes už se opět začíná podobat svému sousedu – kostelu svatého Jakuba, kter ý je na
pokraji zhroucení. Ani z této studánky se zřejmě nenapiješ, je zanesená. Pokud se v brzké době nenajde nějaké
vhodné využití tohoto odlehlého areálu, bude zřejmě
odsouzen k zániku.
[MODLITBA] O SVATÉM JAKUBU VĚTŠÍM
Ó světlost a ozdobo hispánská, najsvětější Jakube, kter ý

najpr vní hodnost mezi apoštoly máš a mezi nimi najpr vnějším mučedlníkem ráčil jsi býti. Pro zvláštní moc,
kter ý jsi zaslůžil viděti Vykupitele našeho ještě smrtedlného, v božství proměněného, uslyš prosby služebníkuov
a přimluv se za spasení naše a všech lidí. Amen.
[Hortulus anime. Zahrádka duše. Plzeň 1533.]
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[CESTA] Vrať se zpátky po panelové cestě až k místu,
kde z ní doprava odbočuje polní cesta. Po ní se vydej.
Nelekej se, až se po chvíli stočí doprava po vrstevnici.
Drž se jí. Vede po loukách na mírném svahu Křížového vrchu, později začne lehce klesat. Po půl kilometru dojdeš k oplocené bývalé bažantnici. U bažantnice
zahni doprava. Pěšina v hrušňové aleji tě dovede přímo
do Libčevsi (německy Liebshausen).
[TIP] Od půli srpna začínají zrát (a padat) hrušky, tak
neváhej a ochutnej!

[CESTA] Drž se směru, kter ý ti ukazuje hrušňová
alej, dokud nenarazíš na hlavní silnici. Odboč doleva a po
pár krocích jsi na návsi. Vprostřed návsi spatříš líbezný kostel, na němž upoutá tvoji pozornost především
mohutná věž z románského kvádříkového zdiva.
[TIP] Pokud je kostel zavřený, zkus zazvonit na přilehlé faře (dům s mansardovou střechou, č. p. 9), kde sídlí
administrátor P. Pavel Michal, jehož je možné zavolat
i mobilním přístrojem číslo 603 771 186. Kostel si rovněž
můžeš v klidu prohlédnout buď před bohoslužbou, nebo
po ní. Odbývá se zde každou neděli od 9:00. V případě
nouze mohou na faře znavení poutníci i přenocovat.

KOSTEL STĚTÍ SVATÉHO
JANA KŘTITELE V LIBČEVSI

[HISTORIE] Kostel byl postaven přibližně ve třetím

desetiletí 13. století, jako pozdně románský tribunový
kostel s věží, v sousedství dnešní usedlosti č. p. 1, kde stála
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původní tvrz propojená s kostelem. S touto tvrzí nepochybně souvisí nejstarší zmínka o držbě obce jistým
Protivcem z Libčevsi z roku 1251. Podstatná část románské stavby kostela – obdélná loď s mohutnou západní
věží z kvádříkového zdiva – se dosud zachovala. Původní kostel byl ukončen na východě zřejmě apsidou, ta
však byla ve druhé polovině 15. století nahrazena přístavbou prostornějšího gotického presbytáře. Zejména
interiér kostela pak poznamenaly barokní (kolem roku
1700) a rokokové úpravy. Kostel byl obklopen hřbitovem
obehnaným zdí, jenž byl zrušen kolem roku 1885. Mezi
kostelem a barokní farou byla nedávno postavena nákladem obce zrestaurovaná socha svatého Jana Nepomuckého, která odtud byla již před léty odcizena a jejíž torzo pohozené v terénu za obcí objevil současný duchovní
správce P. Pavel Michal.

Do kostela můžeš vstoupit (je-li otevřeno) barokní předsíňkou na jižní straně lodi z počátku 18. století, která
ukr ývá původní bohatě profilovaný románskogotický
portál se zbytky polychromie. Loď v interiéru je dnes
kr yta rákosovým stropem z 18. století s malbami a od
presbyteria je oddělena vítězným obloukem s patronátním erbem Lobkoviců. Navazující presbytář je sklenut
původní pozdně gotickou síťovou klenbou. V jeho závěru stojí barokní oltář z doby kolem roku 1700 s obrazem
znázorňujícím v popředí Salome, které zbrojnoš podává
mísu s hlavou sťatého svatého Jana Křtitele. Na pozadí
výjevu tančí Salome na hostině Heroda Antipy, kter ý
jí za to slíbil splnit každé přání. Ona si pak z popudu
své matky Herodiady přála hlavu Jana Křtitele, jehož
předtím Herodes uvěznil za kritiku svého hříšného cizoložství právě s Herodiadou, manželkou svého
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nevlastního bratra. Po levé straně vítězného oblouku je umístěna rokoková kazatelna z druhé poloviny
18. století. K severní straně presbytáře přiléhá již vícekrát přebudovaná sakristie, pod níž se nachází kr ypta
Vřesovců – pochován zde byl roku 1605 v cínové rakvi r ytíř Jan z Vřesovic a Doubravské hor y (1588 – 1596
majitel Libčevsi, císařský rada, později nejvyšší lovčí
a purkrabí na Karlštejně). Kr ycí kámen této kr ypty se
zbytky reliéfu kostlivce – symbolu pomíjivosti pozemského života – je dnes vsazen do severní zdi presbyteria
vedle vstupu do sakristie, o něco výše se pak nachází
další hodnotný renesanční náhrobník mladého Václava
z Vřesovic († 1585). V interiéru jsou při stěnách umístěny další tři renesanční náhrobníky, další (značně již
poničené) se nacházejí při zdech exteriéru kostela.

Nástropní rokokové malby v presbytáři i v lodi z roku

1781 poukazují na úlohu svatého Jana Křtitele jakožto
zvěstovatele Kristova příchodu a předchůdce jeho vykupitelské smrti na kříži. Jsou to výjevy Kázání sv. Jana
Křtitele v lodi nad kůrem (s vyobrazením hor y Bořeň
u Bíliny) a Stětí svatého Jana Křtitele blíže vítěznému
oblouku. Směrem do presbyteria pak Jan Křtitel symbolicky uvolňuje prostor působení Ježíše Krista výjevem
křtu Krista v Jordáně z druhé strany vítězného oblouku a znázorněním čtyř evangelistů (Matouše, Lukáše,
Marka, Jana) a andílků s nástroji Kristova utrpení v jednotlivých klenebních polích presbyteria, soustředěných
okolo centrálního pole klenby s vyobrazení Boha Otce
jakožto Pána vesmíru. Tím je zároveň naznačena souvislost s eucharistickou obětí konanou při mši svaté na
hlavním oltáři kostela.
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Malířskou v ýzdobu interiér u doplňují v yobrazení učitelů církve (svatého Augustina, Řehoře Velikého, Jeronýma a Ambrože) na poprsnici kruchty, výjev
Vyhnání penězoměnců z chrámu na klenbě podkruchtí
a poněkud starší raně barokní, dnes již značně přemalované nástěnné malované epitafy na severní stěně presbyteria. S péčí o tento kostel vydatně pomáhá občanské
sdružení Přátelé Libčeveska.
[MODLITBA] O SVATÉM JANU KŘTITELI
Svatý Jene Křtiteli, od Boha vyvolený. Ty jsi anděl, kter ýs přišel před obličejem Páně, abys cestu jeho spravil.
Ty si okázal Beránka božího, Pána a Stvořitele našeho,
kter ý snáší hříchy všeho světa. Ty jsi jeho křtil a tajemství jeho poznal. Ty jsi předběhlým jeho byl velebný
a chvalitebný Páně mučedlník. Přimluv se za mne k Pánu
Bohu, abych mohl věčného života dojíti. Amen.
[Hortulus anime. Zahrádka duše. Plzeň 1533.]

[TIP] Přímo na návsi u kostela nesmíš, žíznivý poutníče či žíznivá poutnice, přehlédnouti hostinec „Na poště“,
jehož dveře jsou poutníkům i obyčejným pocestným otevřeny každý den po celý rok od časného odpoledne až do
večera (v sobotu a neděli od 15:00 do 24:00). Točí se zde
mok zlatavý druhu trojího, klobás a nakládaných sýrů
jest dosti, vyhověno bude každému do sytosti. Ceny mírné, posezení (i venkovní ve dvoře) pohodlné. Pokud sháníš nocleh, můžeš si ve dvoře rozložiti své plátěné obydlí
nebo přijmouti pohostinství několika rozestlaných lůžek.
S nájemcem hostince se můžeš domluviti, pokud zkusíš
čísla 602 107 291 nebo 722 568 257 vytočiti.
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[CESTA] Pokud jsi již dosti nasycen či nasycena, směřuj své kročeje dále po ulici, která se K Zámku zove, do
dolní části obce. Přímo před tvými zraky se na mírném
návrší rozkládá (v obou smyslech slova) libčeveský zámek.
Z pravé strany návrší můžeš ke zřícenině vystoupat.

ZÁMEK V LIBČEVSI
[HISTORIE] Nejstarší tvrz původně stávala u farního kostela na návsi, konkrétní zmínka o ní však pochází až z roku 1390. Patrně již v období předhusitském
vznikla druhá tvrz i na návrší na místě dnešního zámku,
před nímž právě stojíš. V roce 1433 ji zakoupil husitský
hejtman Václav Carda z Petrovic, po roce 1483 připadla jako odúmrť králi. Počátkem 16. století vlastnili tvrz
Vřesovcové z Vřesovic, po roce 1543 se tu vystřídali
Jaroslav Beřkovský ze Šebířova a posléze Bušek Kaplíř ze
Sulevic, kter ý roku 1588 sídlo prodal opět Vřesovcům,
konkrétně Janu z Vřesovic a Doubravské Hor y. Od něho
tvrz koupila roku 1596 Kateřina Údrčská rozená z Doupova se synem Janem Vilémem. V roce 1607 proběhla
přestavba původní tvrze s obdélnou dvoupalácovou
dispozicí na renesanční zámeček, což prozrazují iniciály Jana Viléma Kostomlatského z Vřesovic nad jedním
z portálů ve vnitřním areálu zámku a pozůstatky sgrafita na severovýchodní stěně. Tou dobou se již zřejmě
uzavřela víceméně dnešní čtyřkřídlá dispozice přízemních a jednopatrových budov. V pobělohorském období
získal zadlužené libčeveské panství Ferdinand z Lobkovic. Za Lobkoviců (až do počátku 20. století) se libčeveský zámek stal správním centrem zdejšího velkostatku,
pro kter ýžto účel byl dílem adaptován – byl vystavěn
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např. barokní volutov ý štít s trojbokým nástavcem
a vyzdviženy nové, mansardové střechy. Dnes se areál
nachází ve značně havarijním stavu za průběžných
dílčích, převážně dobrovolnických pokusů o stabilizaci
stavby.

[TIP] Pod zámkem stojí rozsáhlý areál bývalého velkostatku s pivovarem a Zámeckým r ybníkem. Pivo se tu
již dávno nevaří. Za slušného letního počasí (od čer vna do půli září) ale bývá u r ybníka přes celý den až do
večera otevřena bouda s občerstvením. A víš-li pak, žíznivý poutníče či žíznivá poutnice, jak se r yby chytají?
Po vzoru biblického r ybáře svatého Petra si to můžeš
zprubovati, prut i nástrahu dostaneš na místě! Anebo
si na břehu Zámeckého r ybníka třeba porozjímej, tvá
znavená chodidla se ti zajisté poděkují!
[CESTA] Už ti jede vlak? Tak si pospěš! Podél zdi
bývalého zámeckého parku je to k nádraží již jenom
skok (dovolí-li ti jej tvé ušlé údy). Anebo míříš jinam? Jdi
si, kam tě nohy zanesou a kam Bůh tě zavede.
Doufám, milý poutníče či milá poutnice, že tvá žízeň
jest dnešním putováním alespoň trochu zažehnána.
Nuže spánembohem! Nebo raději nashledanou!

libčeveský svatý
Jan Nepomucký

PODĚKOVÁNÍ ZA MILOU PODPORU
NÁLEŽÍ:
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Přátelé Libčeveska, o. s.
Zámecké sady Chrámce
Švestková dráha
libčeveský hostinský pan Václav Tušek
A kdo tuto knížku pro tebe sestavil?
Jan Kvapil ji sepsal.
Vít Honys připravil historické podklady.
Michael Pospíšil vysázel noty.
Jakub Štěpánek fontem Libcziowes
vysázel zbytek a knížku graficky ztvárnil.
Pro potěchu žíznivých poutníků vydalo
občanské sdružení Středohoří sobě
v Ústí nad Labem léta Páně 2010.
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Sinutecensis Gloriam.
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