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KLÍČOVÁ SLOVA porcelán – sepulkrálie – Horní Žďár – náhrobní poezie – fotokeramika
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PORCELAIN DECORATION ON THE TOMBSTONES AT THE CEMETERY IN HORNÍ ŽĎÁR

Porcelain decoration in sepulchral art remains to be quite an unexplored area. Regarding the exposure to external  
forces, porcelain and other fragile materials obviously rank among the accessories of sepulchral monuments that are most  
in jeopardy, and a great deal of the original decoration of this type have been entirely lost in the environment of cemeteries 
that have not been used for a long time. The cause of such losses is either deterioration of the cemetery areas or thefts of 
the parts that are movable and can be demounted. A distinctive type of the use of porcelain in tombstones is an oval porce-
lain plate with memorial inscriptions, sometimes accompanied by photographs. In the ovals, there are usually basic personal 
details of the deceased but also a short poetic text that often refers to his/her life. The explanation why such painted 
panels were attached to otherwise simple tombstones made of artificial stone could be that such tombstones meant a more 
economical variant of the more expensive stone sepulchral monuments with engraved of carved texts. One of the few  
at least partially preserved sets of porcelain plates can be found at a small village cemetery in Horní Žďár.
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Rozlohou nevelký hřbitov v Horním Žďáru, chráněný masivní  
obvodovou zdí, pokrytou stříškou se šindelovou krytinou, se rozkládá 
kolem římskokatolického kostela svatého Jana Křtitele. Horní Žďár  
se stal po 2. světové válce součástí obce Hajnice v Královéhradeckém 
kraji. Až do odsunu německého obyvatelstva existoval Soor (Žďár) 
jako samostatná obec se školou, kostelem a farou. Rozdělen byl na 
Obersoor (Horní Žďár) a Niedersoor (Dolní Žďár). Hranice probíhala 
přibližně u kostela, který náležel již k Niedersoor. Obec patřící pod 
Hajnici se v poválečných letech začala nazývat Horní Žďár.| 1 | V součas-
nosti nevyužívaný kostel středověkého původu je zapsán na seznamu 
kulturních památek České republiky. O hřbitově, který je unikátním 
souborem lokálního projevu sepulkrální kultury, však v literatuře nena- 
cházíme takřka žádné zmínky, ačkoliv svým významem jistě přesahuje 
hranice regionu.| 2 | Pokud je v archivních pramenech a literatuře  
zmiňován hřbitov, souvisí údaje většinou s opravami hřbitovní zdi  
a netýkají se samotných náhrobků a jejich výzdoby.| 3 | Z kusých zmínek 
je však možno složit obraz neudržovaného a k zániku určeného místa, 
jak to ostatně vyplývá i z technické zprávy o opravě kostela z počátku 
70. let 20. století, kdy mělo dojít ke zrušení hřbitova, opravení 
ohradní zdi a proměně hřbitova na sad.| 4 | Na snímcích památkáře 
Jaroslava Herouta z roku 1963 je patrný tristní stav areálu zarostlého  
bujnou vegetací.| 5 |

1 | Pod Soor patřil například i nedaleký Eichelhof (Dubový Dvůr) 
nebo Eulenberg (Sovinec, zvaný též Olimberk). Místopisné poznatky 
byly získány prostřednictvím e-mailových konzultací se Zuzanou  
Kazmirowskou.

2 | Základní terénní průzkum hřbitova byl proveden na podzim roku 
2021 ve spolupráci s historičkou umění Vladislavou Říhovou, která 
průzkum iniciovala v rámci projektu Národní kulturní identity Paměť 
hřbitovů: průzkum a dokumentace pro udržitelnou péči o sepulkrální 
památky v oblasti někdejších Sudet (DG20P02OVV014). Informace 
zjištěné terénním průzkumem byly doplněny četnými konzultacemi 
s krajinářkou a zahradní terapeutkou Zuzanou Kazmirovskou, která  
o hřbitov pečuje od roku 2018 v rámci dobrovolnictví a navštěvuje jej 
spolu s vybranými klienty DOZP Barevné domky Hajnice. Její činnost 
je podporovaná skupinou dalších dobrovolníků. Zuzana Kazmirowská 
také komunikuje s německými rodáky, jejichž předci jsou na hřbitově 
pochováni. Cennými radami a mnohými poznatky k procesu výroby  
a restaurování porcelánových desek přispěla restaurátorka Radka Zůfalá, 
která se zabývá restaurováním keramiky, kamene a souvisejících mate- 
riálů. Rovněž provedla v rámci tohoto textu veškeré odborné korektury 
týkající se technologie výroby porcelánu. Není-li uvedeno jinak, je 
autorkou transliterace a překladu zde uvedených německých textů 
Lucie Bartůňková.

3 | Petr Uličný, Horní Žďár, kostel sv. Jana Křtitele (stavebně historický 
průzkum – nepublikovaný dokument), 2020, s. 9.

4 | Ibidem, s. 10.

5 | Viz Kostel sv. Jana Křtitele, Památkový katalog, https://pamatko-
vykatalog.cz/kostel-sv-jana-krtitele-13878103, vyhledáno 9. 4. 2022.

Německé obyvatelstvo v Horním Žďáru

V Horním Žďáru žilo ještě na počátku dvacátého století přes tisíc 
německých obyvatel, kteří byli po skončení druhé světové války vyjma 
dvou rodin odsunuti do Německa.| 6 | Po mnohých z nich se dochovala 
na hřbitově památka v podobě náhrobku s oválnou porcelánovou 
deskou s pamětním nápisem, případně i s fotografií.

Právě v existenci neobvykle hojného počtu malovaných porcelánových 
desek s památkou na zesnulé spočívá unikum místa. Použití tohoto 
méně obvyklého typu rozměrnějších oválných desek bylo zaznamenáno  
i na jiných hřbitovech v bývalých sudetských oblastech, nikde se však 
zřejmě nedochoval takto ucelený a rozsáhlý soubor. Vždy se jednalo  
o solitérní nálezy nebo o jednotky kusů. Na Broumovsku a Trutnovsku 
není použití těchto desek zcela ojedinělé, sporadicky se vyskytovaly  
i na jiných hřbitovech v regionu, např. v Čermné u Trutnova,| 7 | na hřbi- 
tově v obci Staré Buky (u Pilníkova), v Žacléři a také v městské části 
Trutnova Starý Rokytník.| 8 | Na území bývalých Sudet byl tento typ 
větších oválných porcelánových desek dokumentován mimo jiné např. 
ještě v Horní Plané nebo v Říčkách v Orlických horách. Nevelký počet 
desek zaznamenaných na hřbitovech v regionu však může souviset  
i s chátráním těchto hřbitovů. Z terénního průzkumu na hřbitově 
v obci Staré Buky jednoznačně vyplývá, že zde náhrobků s oválnými 
porcelánovými deskami bylo hned několik, snad i v počtu desítek.  
Dochovala se však po nich až na několik výjimek pouze prázdná místa. 

6 | Uvedené údaje pochází z informační tabule u kostela v Horním 
Žďáru.

7 | Údaje o oválných porcelánových deskách na Broumovsku  
a Trutnovsku byly získány prostřednictvím osobní a rovněž e-mailové 
komunikace s Petrem Bergmannem ze dne 5. 4. 2022, který se věnuje 
soustavnému bádaní v oblasti sepulkrálních památek na Královéhradec-
ku (záznam komunikace v držení autorky).

8 | Zuzana Kazmirowská, Hřbitov Hajnice – Horní Žďár (nepubli- 
kovaný dokument), 2022, nestránkováno.

OBR. 1, 2  Hřbitov v Horním Žďáru. Foto: Vladislava Říhová
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Současný stav náhrobků

Hřbitov již není v současnosti využívaný a donedávna chátral. Mnohé 
z náhrobků jsou zcela zničené, povalené, porostlé vegetací a jejich 
části jsou položeny přímo v zemině nebo opřeny o hřbitovní zeď.  
Na hřbitově jsou zastoupeny náhrobky zhotovené z běžně používa- 
ných hornin v 19. a ve 20. století, tedy zejména z pískovce a v menším  
rozsahu z žuly. V naprosté většině však převažuje použití umělého 
kamene. Nejstarší dochované kamenné náhrobní desky s nápisy zcela 
nebo částečně čitelnými pocházejí asi ze 2. poloviny 19. století a jsou 
vsazeny do východní zdi kostela. Podobného stáří jsou i jednotlivé pís-
kovcové náhrobky, mnohdy již pouze torza, uložená převážně mimo 
původní hrobová místa.| 9 | Pro starší náhrobky je signifikantní více 
propracovaná kamenosochařská výzdoba, zatímco mladší náhrobky 
z umělého kamene, které vznikaly převážně v meziválečném období, 
mají minimalistickou podobu. 

Náhrobky jsou poznamenány degradačními procesy typickými pro 
kamenné památky v náročných atmosférických podmínkách. Projevy 
jsou o to výraznější, že zde po desítky let nedocházelo k preventivní 
konzervaci náhrobků.

Povrch kamene vykazuje stopy mechanických poškození i defekty způ-
sobené vlhkostí. Pozorujeme destrukce v kameni, jako jsou chybějící 
části hmoty, trhliny, praskliny, vrstvy rezistentního depozitu, dutiny, 
místa narušená erozí, dezintegraci a delaminaci aj. Povrch náhrobků 
se stopami korozních produktů z kovových doplňků je lokálně pokryt 
tmavou sádrovcovou krustou. Vizuálně dominantní je také biologické 
osídlení (řasy, mechy, lišejníky), jež může mít hned několik příčin. 
V případě náhrobků a obrub kolem hrobového místa je zatížení 
hmoty vlhkostí výrazné, neboť tyto objekty jsou většinou umístěny 
přímo v zemi bez jakékoli izolace. Takto významné zavlhčení kamene 

9 | Zuzana Kazmirowská, Hřbitov Hajnice – Horní Žďár (nepubli- 
kovaný dokument), 2022, nestránkováno.

OBR. 5  Typický tvar náhrobku z umělého kamene, který byl konstruován již  
s přihlédnutím k použití oválné porcelánové nápisové desky. Foto: Vladislava Říhová

OBR. 3  Hřbitov v Horním Žďáru. Foto: Vladislava Říhová

OBR. 4  Hřbitov ve Starých Bukách s dochovaným souborem porcelánových oválů. Foto: Monika Jeschkeová

Lucie Bartůňková
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biogenní procesy do značné míry usnadňuje.| 10 | Mechanické i fyzikální  
destrukci podehla také většina výzdoby hrobů, ať již v podobě zmíně- 
ných porcelánových desek nebo sošek, ze kterých se ve většině případů  
dochovala pouze torza, ale také kovových prvků, které zcela podlehly 
korozi. Porcelán patří z hlediska keramických hmot mezi nejodolnější 
materiály. Vzhledem k subtilnosti destiček však u něho při exteriérové  
expozici, podobně jako u skleněných prvků, může snadno dojít k prask- 
nutí a rozlomení. Povrchové vrstvy podobenek zesnulých a malovaných  
desek s nápisy jsou také velmi citlivé na poškrabání. I v případě, že se  
porcelánová podobenka zachová celistvá, bývá obraz zesnulého poničen 
setřením citlivé vrstvy a jeho podoba je obtížně čitelná.| 11 | 

V současnosti však v areálu hřbitova probíhají záchranné práce, prová-
děné dobrovolníky. V nedávné době byla vyměněna šindelová krytina 
nad starou hřbitovní zdí a opravena podezdívka. Rovněž květinová 
výzdoba hrobů je pravidelně udržována. Také dochází k opravám 
výzdoby náhrobků, kdy jsou popraskané keramické desky s pamětními 
nápisy lepeny a osazovány zpět na náhrobky. Drobné fragmenty 
porcelánové výzdoby, většinou již v podobě ve výkopech nalezených 
střepů, jejichž původní umístění (hrobové místo) zaniklo, jsou skládá-
ny, lepeny a dočasně uchovávány mimo hřbitov, aby nedošlo k jejich 
dalšímu poškození a ztrátě.| 12 |

10 | Zuzana Auská, Materiálová diverzita náhrobků a jejich možná 
poškození – reflexe terénního výzkumu projektu, in: Jitka Bílková et al., 
Paměť sudetských hřbitovů (kat. výst.), Muzeum dřevařství v Dlouhé 
Vsi na Šumavě a Univerzita Pardubice, Pardubice 2022, v předtiskové 
přípravě.

11 | Auská (pozn. 10).

12 | Mnohé desky, stejně jako na některých dalších hřbitovech, byly 
zničeny v průběhu výkopových prací. Některé z nich byly také odvezeny 
příbuznými zesnulých (e-mailová konzultace se Zuzanou Kazmirowskou 
ze dne 24. 4. 2022, záznam komunikace v držení autorky).

Porcelánová výzdoba a oválné desky s nápisy a fotografiemi

Jisté specifikum žďárského hřbitova představuje časté používání porce-
lánových dekorací na náhrobcích. Jedná se především o figury andělů, 
Panny Marie nebo o korpus Krista připevněný ke kříži z umělého 
kamene. V současnosti je tato výzdoba zcela fragmentární a její torza 
se nacházela z velké části v zemině okolo hrobů. I na náhrobcích však 
můžeme spatřit často symetricky umístěné relikty sošek.

Podle Zuzany Kazmirowské pocházely porcelánové sošky prokazatelně 
z Pohlovy porcelánky v Žacléři, což „lze to ověřit podle dochovaného 
katalogu ze začátku 20.stol., v němž jsou čísla jednotlivých výrobků, 
shodná s těmi, která se nacházejí na střepech ze hřbitova. Někdy lze 
objevit i střep s tehdejší firemní značkou, což byly překřížené iniciály  
jména zakladatele porcelánky, pana Theodora Pohla. Katalog i veřej- 
nosti přístupnou sbírku porcelánových plastik z Pohlovy porcelánky  
uchovává žacléřské muzeum.“| 13 | Číslo výrobku je dobře patrné napří- 
klad na zadní straně torza porcelánového Krista uloženého v dočas-
ném depozitáři, ale v některých případech i na reliktech sošek, které 
jsou osazeny dosud na pomnících.

OBR. 6  Relikty porcelánových sošek na náhrobku z umělého kamene.  
Foto: Vladislava Říhová

OBR. 7  Fragment porcelánové sošky, umístěné v dočasném depozitáři mimo  
hřbitovní areál. Foto: Zuzana Kazmirowská

OBR. 8  Fragment porcelánové sošky, umístěné v dočasném 
depozitáři mimo hřbitovní areál. Foto: Zuzana Kazmirowská

13 | Kazmirowská (pozn. 8).

Lucie Bartůňková
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Oválné| 14 | porcelánové desky se na náhrobcích v Horním Žďáru vysky-
tují v několika variantách i velikostech a takřka vždy jsou umístěny 
horizontálně (pouze v několika případech byla zaznamenána deska 
umístěna vertikálně). Nejrozměrnější deska dokumentovaná na 
hřbitově dosahuje šíře 30 cm, nejmenší pak 22 cm.| 15 | Ovály mají po 
stranách vždy po jednom otvoru, skrze který jsou na náhrobek připev-
něny obvykle vruty s průběžnou drážkou v půlkulaté hlavě. Produkty 
koroze vrutů zanechávají na povrchu některých desek černé stopy. 
Adjustace oválů není provedena pokaždé stejným způsobem. Desky, 
které byly v minulosti opravovány (zejména lepením odlomených částí) 
byly zpět osazovány na maltu a otvory pro vruty jsou nyní většinou 
zaslepeny. Některé z oválů jsou do kamene zapuštěné a při výrobě 
náhrobku s nimi bylo předem počítáno, jiné jsou na povrch náhrobku 
pouze připevněny vruty.

Jen několik desek se dochovalo v takřka neporušeném stavu s dobře 
čitelným textem, malbou květin a výraznou fotografií. V ostatních 
případech je text částečně nebo zcela setřený, mnohé desky jsou 
popraskané, jejich části chybí, jsou vylámané nebo se degradace  
projevuje oddělováním glazury od střepu.

14 | Pouze několik porcelánových nápisových desek se tvarem odlišuje 
od ostatních. Jedná se např. o obdélník se zkosenými hranami. 

15 | Naměřené rozměry některých oválných keramických desek  
v Horním Žďáru: 29 cm × 24 cm; 30 cm × 23,5 cm; 24,5 cm × 18 cm;  
26 cm × 19,5 cm; 22 cm × 16,5 cm.

OBR. 12  Pro Žďár typický tvar náhrobku z umělého  
kamene. Zřejmě skleněná nápisová deska je však  
v souboru velmi neobvyklá. Foto: Lucie Bartůňková

↑ OBR. 9  Detail degradovaného povrchu porcelánové desky  
v podobě glazury oddělující se od střepu. Foto: Lucie Bartůňková 

← OBR. 10  Vertikálně umístěná oválná porcelánová deska.  
Foto: Vladislava Říhová 

↓ OBR. 11  Atypický tvar porcelánové pamětní desky s typickými  
projevy degradace porcelánu v exteriéru na exponovaném místě.  
Foto: Lucie Bartůňková

Lucie Bartůňková
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Pokud se na desce vyskytuje fotografie, je situována uprostřed horní 
části oválu a je obklopena textem.| 18 | Chybí-li fotografie přímo na 
desce, bývá v některých případech umístěna separátně na náhrobku 
na zvláštním malém porcelánovém oválku. Méně používané byly ovály 
z černého materiálu (pravděpodobně skleněné) s pískovaným textem. 

Možnosti technologie výroby nastínila restaurátorka keramiky Radka 
Zůfalá: „oválná destička byla patrně odlita do sádrové formy, mate-
riálem pro vyhotovení byla licí hmota.| 19 | Po vysušení destička prošla 
přežahem (teplota se pohybuje obvykle v rozmezí teplot 850–900 °C), 
čímž získá výrobek mechanickou pevnost (nerozpustí se při namočení 
do glazury), ale zároveň je stále dost porézní pro nasáknutí glazury. 
Dalším krokem je tedy glazování transparentní glazurou, čímž výrobek 
získá vysokou mechanickou i chemickou odolnost; teplota ‚ostrého‘ 
výpalu porcelánu s glazurou je okolo 1300 °C.“| 20 | 

Na takto zpracovaný výrobek s hladkým povrchem lze po výpalu dále 
malovat naglazurními technikami, kam patří nejen fotokeramika, ale  
v případě žďárských oválů i písmo, barevný ornament a zlacení. Všechny  
zmíněné naglazurní dekory se následně fixují na povrch tzv. „zažíhá-
ním“ na poměrně nízkou teplotu kolem 800 °C. Nižší teplota výpalu 
má za následek i nižší mechanickou a chemickou odolnost. Rostlinný  
ornament je u většiny oválů volně malovaný z ruky. Na jedné z nej- 
mladších dochovaných desek je však pomněnkový dekor provedený 
přes šablonu nebo technikou obtisku; nelze vyloučit ani sítotisk.  

18 | V jednom případě byly na porcelánové desce, umístěné atypicky 
vertikálně, vpáleny dvě fotografie vedle sebe.

19 | Běžně se pro tento materiál užívá termín „licí břečka“. Hlavními 
vlastnostmi tohoto materiálu musí být dostatečná tekutost, zároveň 
by však měla obsahovat co nejméně vody (ke ztekucení hmoty slouží 
příměsi různých ztekucovadel na bázi sodných solí). – E-mailová komu-
nikace s Radkou Zůfalou ze dne 29. 4. 2022, záznam v držení autorky. 

20 | Nástin možné technologie výroby oválných porcelánových desek 
byl získán prostřednictvím osobních i e-mailových konzultací s restaurá-
torkou Radkou Zůfalou. Citace pochází z e-mailové konzultace ze dne 
29. 4. 2022.

Technologie výroby

Technologie výroby desek ze žďárského hřbitova včetně jejich povr- 
chové úpravy není dosud dostatečně zdokumentována. Podle nálezu 
porcelánového oválu na hřbitově v Říčkách v Orlických horách víme, 
že porcelánové desky vyráběla např. největší česká porcelánka Thun 
(na rubové straně se zachovalo logo porcelánky). Logo Thun bylo 
zaznamenáno i na jedné z desek nalezené na hřbitově v Horním 
Žďáru.| 16 | Dá se předpokládat, že prefabrikáty byly zhotovovány 
v porcelánkách a posléze mohly být na základě konkrétní zakázky 
dokončovány ve specializovaných fotografických závodech, u soukro-
mých fotografů nebo v menších manufakturách specializujících se na 
dekorování porcelánu. Lze uvažovat i o možnosti, že celý proces (od 
výroby desky až po její malbu, případně aplikaci fotografie) probíhal 
na jednom místě. Nejbližší porcelánka se patrně nalézala v Žacléři. 
Samotné desky však v žacléřském muzeu vystaveny nejsou a na žádné 
z těch, které byly zachráněny během výkopových prací, se neobjevilo  
logo porcelánky Žacléř. V případě způsobu přenosu fotografií na 
porcelán s malbou květin a textem zůstává otázka technologie zatím 
otevřená. Jisté však je, že se stejně jako v případě malby květin  
a písma jedná o naglazurní techniku. V našem prostředí se vžil pro  
fotografie na porcelánu název „obrázky vpalované do smalty a porce- 
lánu“ nebo „fotografie vpálené do porcelánu.“ V tomto souboru jsou 
však fotografie zastoupeny v menším počtu a na bílé porcelánové 
desce, někdy se zlatým okrajem, dominuje většinou černý| 17 | text 
doprovázený barevnou drobnomalbou květin obvykle v podobě svazků 
modrých pomněnek se sytě zelenými listy a načervenalými stonky. 

16 | Zuzana Kazmirowská uvádí, že v průběhu své práce s relikty 
porcelánu ze žďárského hřbitova nezaznamenala kromě jednoho loga 
Thun na oválných deskách žádnou další značku výrobce porcelánu.

17 | Zaznamenán byl i růžový text s černým stínováním a modrý text 
s černým stínováním. V obou případech bylo touto barevnou kombinací 
odlišeno jméno zesnulé/ho od doplňujícího černého textu.

OBR. 14  Jedna z nejlépe dochovaných desek s ručně malovanými pomněnkami. Foto: Lucie BartůňkováOBR. 13  Jedna z nejmladších dochovaných desek s pomněnkovým dekorem provede-
ným přes šablonu. Na ostatních dochovaných deskách se uplatňuje spíše ruční malba 
dekoru. Foto: Vladislava Říhová
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21 | E-mailová konzultace s Radkou Zůfalou ze dne 21. 4. 2022, 
záznam v držení autorky.

22 | Kazmirowská (pozn. 8).

Šablonovou technikou mohlo být provedeno i písmo. Pro přesnější 
specifikaci použitých technologií by však bylo nezbytné provézt roz-
sáhlejší průzkum in situ. Malbu nad glazuru a pod glazuru lze rozlišit 
především podle zvolené barevné škály. Pod glazuru lze malovat 
pouze omezenou škálou barev; nejčastěji se k této technice stále pou-
žívají keramické barvy na základě oxidu kobaltu, který dává intenzivní 
modrý odstín. Vzhledem k užité škále dalších odstínů se však bude 
jednat spíše o naglazurní barvu i v případě žďárských pomněnek, kde 
bylo možno technologii vypozorovat i podle stejného stupně poškození 
písma a fotografie.| 21 |

Zajímavý fenomén v souvislosti s oválnými deskami byl zaznamenán 
dobrovolníky pečujícími o hřbitov. Jedná se z technologického hlediska 
o neobvyklý palimpsest, kdy u tabulek docházelo k přepisování a jejich  
opakovanému použití. Pod stávajícím písmem se v některých případech  
skrývá obtížně čitelný kurent. Tento způsob „recyklace“ pro mnohé 
obyvatele nákladného materiálu byl ve Žďáru zaznamenán i u pískov-
cových bloků, z nichž některé mají písmo vytesané z obou stran.| 22 | 
V případě kamenných sepulkrálních památek se však nejedná o ne- 
obvyklý jev, neboť vytesat písmo na zadní stranu náhrobku nevyžado- 
valo žádný speciální zásah, zatímco způsob „přepisování“ porcelánových 
desek byl podmíněn zřejmě dalším výpalem.

Náhrobní poezie

Texty uvedené na porcelánových oválech v Horním Žďáru obsahují 
veškeré údaje o zesnulém/zesnulých, které bývají běžně zaznamenány 
na náhrobcích, ať již v podobě nápisu vytesaného do kamene nebo 
vyleptaného do skla.| 23 | 

Úvodní nápis, vepsaný obvykle na horní stranu po obvodu oválu, sezna- 
muje s osobou, případně osobami, zesnulého: „Hier ruht in Frieden 
unsere liebe Mutter“; „Hier ruhen in Frieden unsere lieben Kinder“; 
„Hier ruhet in Frieden unsere liebe Mutter u. Großmutter“; „Hier ruhen 
in Gott unsere liebe Mutter u. Schwester“; „Hier ruht in Gott unser 
unvergesslicher Gatte u. Vater“; „Hier ruhet in Gott unsere gute Gattin 
und Mutter“ apod.

Po této formuli následují základní objektivní údaje o zesnulém.  
V případě ženy bývá pod jménem uvedeno ještě rodné příjmení.  
Pod jménem je obvykle uváděn den, měsíc a rok narození| 24 | a úmrtí. 
Následuje chvála a připomínka zesnulého, která může mít mnoho po-
dob od poetických formulí používaných v mnoha variantách až k textu 
osobnějšího charakteru:

„Es ruhen die fleißigen Mutterhände, / Die stets gesorgt für unser 
Wohl, / Die tätig waren bis ans Ende, / Nun ruht ihr Herz  
so liebevoll.“| 25 |

„Ruh´Vater sanft in stillen Grabe, / Dein Geist ist in den Höhen, /  
Was wir als Hoffnung haben, / Ist frohes Wiedersehen!“| 26 |

„Unheilbar ist die Wunde / die dein früher Tod uns schlug. /  
unvergesslich ist die Stunde, /wo mann Dich zu Grabe trug.“| 27 |

„Nach langen mühevollen Tagen, / Schloß dein Auge sanft sich zu, / 
Vorbei ist aller Schmerz u. Plagen, / Gott schenke Dir die ewige Ruh.“| 28 |

„In Deines Lebens besten Jahre, / Eilst Du von uns zu früh dem Grabe 
zu, / O, so nimm zum Sterbekissen, / Meine Tränen mit zur Ruh. /  
Herr Dein Wille geschehe, Tut es noch so wehe.“| 29 |

„Rosa und Oswald heißen wir, in den Himmel reisen wir, /Liebe Eltern 
gute Nacht, wir wollen schaun was Jesus macht. / Kaum waren wir 
aufgeblüht, / Da brachen wir ab, v. der Wiege in das Grab.“| 30 |

„Im Grabe ist Ruhe, /Im Leben nur Schmerz, / Drum schlummre sanft, / 
Du gutes Vaterherz.“| 31 |

„Still und einsam war sein Leben, treu thätig seine Hand, geduldig  
sein Hinüberschweben, in das bessere Vaterland.“| 32 |

Na závěr je vždy uvedeno přání pokoje, rozloučení či modlitba, opět 
vepsané po obvodu oválu: „Ruhe sanft! / Ruhet sanft! / Auf Wieder-
sehen!“| 33 |

OBR. 15  Obdobná míra a typ degradace fotografie i písma napovídají, že byla u obou 
použitá stejná (naglazurní) technologie provedení. Foto: Lucie Bartůňková

23 | Náhrobní poezii se podrobně věnují Jitka Bílková a Daniela 
Blahutková v textu věnovaném německojazyčným nápisům v oblasti 
bývalých Sudet. Při komparaci jimi sesbíraného materiálu byly 
nalezeny časté shody s nápisy na porcelánových oválech v Horním 
Žďáru. Jitka Bílková – Daniela Blahutková, Náhrobní poezie. K sběru 
německojazyčných náhrobních nápisů v někdejších Sudetech, in: Jitka 
Bílková et al., Paměť sudetských hřbitovů (kat. výst.), Muzeum dřevař-
ství v Dlouhé Vsi na Šumavě a Univerzita Pardubice, Pardubice 2022,  
v předtiskové přípravě. 

24 | Rok narození na deskách vždy zaznamenán není, v takovém 
případě však kromě data úmrtí bývá uveden i věk zesnulého.

25 | Odpočívají matčiny pilné ruce, jež se vždy staraly o naše dobro, 
až do konce činné, nyní její srdce tak láskyplné odpočívá.  
Hrob: Marie Reis. 

26 | Odpočívej otče blaze v tichém hrobě, Tvůj duch je na výšinách, 
v co doufáme je šťastné shledání. Hrob: Wilhelm Wippler.

27 | Nevyléčitelná je rána, již způsobila Tvá časná smrt, nezapomenu-
telná je hodina, kdy jsi byla nesena do hrobu. Hrob: Emilie Baudisch, 
Niedersoor.

28 | Po dlouhých namáhavých dnech, oko Tvé pokojně se zavři, pryč 
je všechna bolest a soužení, Bůh Ti dá věčný odpočinek. Hrob: Anton 
Luschnitz.

29 | V tvých nejlepších letech, spěcháš od nás časně v hrob, za polštář 
k spočinutí vezmi slzy moje. Vezmi mé slzy k odpočinku. Pane, buď 
vůle Tvá, bez ohledu na to, jak moc to bolí. Hrob: Marie Wippler.

30 | Jmenujeme se Rosa a Oswald, na nebesa cestujeme, milí rodiče 
dobrou noc, chceme se podívat co Ježíš činí. Sotva jsme vykvetli, již 
vadneme, z kolébky do hrobu. Dětský hrob: Rosa Koch a Oswald Koch.

31 | V hrobě je klid, v životě jen bolest, proto spi blaze, ty dobré 
srdce otcovo. Hrob: Albert Hoder. 

32 | Tichý a osamělý byl jeho život, věrně pracovitá jeho ruka. Trpělivě 
vstoupil do lepší vlasti. Hrob: Karl Petzak. Transliterace: Zuzana Kazmi-
rowská.

33 | Odpočívej v pokoji! Odpočívej v pokoji! Na shledanou!

Lucie Bartůňková
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34 | E-mailová konzultace se Zuzanou Kazmirowskou ze dne  
24. 4. 2022, záznam v držení autorky.

35 | Zaznamenaná data úmrtí na porcelánových oválech: 1903; 1924; 
1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1940; 1941; 1942. Desky se 
dvěma nejstaršími daty jsou nyní deponovány dočasně mimo hřbitov  
za účelem jejich konzervace.

36 | Kazmirowská (pozn. 8).

37 | Mezi základní neinvazivní průzkumové metody, které by bylo 
možno v rámci průzkumu žďárských porcelánových desek vyzkoušet, lze 
zařadit fotodokumentaci stávajícího stavu a 3D dokumentaci metodou 
RTI, dále UVF, UVR a UVRFC fotografii a také IRR a IRRFC fotografie.

Informace o společenském postavení a kariéře zesnulých byly na 
oválných deskách zaznamenány spíše výjimečně, v porovnání například 
s deskami skleněnými, na kterých se o povolání dozvídáme následující  
údaje: Wirtschaftsbesitzer (hospodář); Gastwirt in Eichelhof (hostinský  
v Dubovém Dvoře); Schulinspektor (školní inspektor) aj.| 34 | Na jednom 
z oválů (pamětní deska Antona Luschnitze) se nachází sdělení, že byl 
v profesním životě Kirchenwaldheger (hajný ve farních lesích),  
na dalším údaj o Karlu Petzakovi, který byl Ausgedinger (výměnkář).

Tento způsob připomínky zesnulých byl na hřbitově v Horním Žďáru 
využíván nejméně po dobu čtyř dekád.| 35 | Nejstarší z čitelných docho- 
vaných záznamů na porcelánu pochází zřejmě z roku 1903 (dle data 
úmrtí zesnulého) a nejmladší z roku 1942. Většina dochovaných  
porcelánových štítků však vznikla ve třicátých letech 20. století.

Při úvahách nad smyslem porcelánových desek s upomínkovými texty 
by se mohlo zdát, že plnily jakousi ekonomickou variantu náhrobku, 
kdy mohly být vpalované fotografie a nápisy na porcelánu méně 
nákladnou variantou v porovnání s gravírováním textu do kamene. 
Nasvědčuje tomu i minimalistické pojetí takřka všech náhrobků 
z umělého kamene a u mnohých z nich nechybí předem vyhloubené 
místo pro adjustaci desky. Náhrobní stély, na kterých jsou porcelánové 
ovály upevněny, mají jednoduché tvarosloví a jsou ve většině případů 
prosty sochařské výzdoby. V některých případech je náhrobek jen  
o málo větší než samotná oválná deska, jejímuž tvaru je podřízen  
(viz Staré Buky). Materiály a způsob provedení náhrobků odpovídaly  
možnostem místního obyvatelstva, které bylo spíše nemajetné, zastou- 
pené především rolníky hospodařícími v neúrodném kraji, řemeslníky  
a zaměstnanci textilní továrny v Kocbeřích.| 36 | Hřbitovní areál v Dolním 
Žďáru by si však zasloužil hlubší umělecko-historickou a sociálně-histo- 
rickou analýzu, aby výše uvedené nezůstalo příliš zjednodušující 
zkratkou.

Cílem zde předkládaného textu bylo základní seznámení se s unikát-
ním souborem sepulkrální kultury, který byl v rámci srovnatelných 
památek dosud zcela opomíjený. Z hlediska dalšího výzkumu se nabízí 
mnoho oblastí, na něž by mohlo být případné další bádání zaměřeno. 
V prvé řadě jde o celkové památkové zhodnocení hřbitovního komple-
xu v Dolním Žďáru a jeho odborné posouzení v kontextu regionálních 
souborů podobného charakteru. Další neméně významný výzkumný 
potenciál mají samotné porcelánové artefakty, zejména pamětní desky 
s nápisy, kterým hrozí brzký zánik. Mnohé z nich jsou v současnosti 
již nečitelné a lze předpokládat, že jejich životnost je vzhledem 
k vystavení atmosférickým vlivům velmi omezená. Rychlá degradace  
porcelánových oválů se ostatně projevuje již nyní a je patrná i s odstu- 
pem pouhých několika měsíců. Nabízí se tedy možnost podrobit desky 
nejen uměleckohistorickému, ale i restaurátorskému a materiálovému 
průzkumu. Zvlášť přínosné by mohlo být vyzkoušení různých typů 
neinvazivních průzkumových metod pro zlepšení čitelnosti písma za 
účelem transliterace dochovaných i poškozených německých pamět-
ních textů.| 37 | Aby mohly být desky exponovány i nadále v prostředí, 
pro něž byly původně určeny, je třeba hledat možnosti jejich konzer-

OBR. 16  V souboru ojedinělá porcelánová deska na paměť dětem,  
zesnulým v kojeneckém věku. Foto: Lucie Bartůňková

vace. To je však v prostředí podhůří obtížný úkol. Základní techno-
logický problém nastává již v oblasti lepení popraskaných desek, kdy 
musí použité médium splňovat hned několik obtížně dosažitelných 
parametrů, mezi něž bezpochyby patří například mrazuvzdornost. 
Pokud nebude z konzervačního hlediska možno zajistit stabilitu do-
chovaných desek v jejich přirozeném prostředí, nabízí se velmi složitá 
otázka, co s nimi dál. Desky tvoří jeden ze základních pilířů tohoto 
místa paměti a s jejich transferem do jiného prostoru by odešla tradice 
uchovávaná nadále už jen v myslích pamětníků.

Hřbitov je nyní koncipován jako přírodní zahrada a jako takové je jí 
věnována odborná péče. Stejnou pozornost, v podobě konzervace  
a případně restaurování, by si zasloužily i chátráním nejvíce ohrožené 
náhrobky a porcelánové desky. Při vytváření koncepce záchrany žďár-
ského hřbitova jako výjimečného sepulkrálního souboru je třeba jej 
stále vnímat jako celek a pokusit se jej zachovat celistvý ve všech  
jeho uměleckých, kulturních a historických aspektech.

Lucie Bartůňková

Porcelánová výzdoba náhrobků na hřbitově v Horním Žďáru


