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Památník selského stavu Blatenska a Lnářska 
 
 
Tento památník je umístěn u nové spojovací cesty  na návrší mezi vesnicemi Zahorčice 
a  Řiště (katastrální území Zahorčice u Lnář, parcelní číslo 1071, cca 100 metrů jižně 
od usedlosti  čp. 15 v Řištích, souřadnice GPS 49.4778422N, 13.7954214E).  
 
     Památník se skládá ze šesti dílčích komponentů. Jeho hlavní součástí je starý kříž 
s vytesaným letopočtem 1847, restaurovaný v roce 2012 panem Petrem Štěpánem z 
Hajan. Tento kříž patří k několika málo křížům na Blatensku a Lnářsku v „polní trati“ 
(tj. mimo lidská sídla), které byly postaveny v první polovině 19. století, tedy již před 
zrušením roboty. Naprostá většina těchto „polních“ křížů ve zmíněném regionu je 
mladšího data a byla často zřizována místními rolníky jako díkůvzdání Bohu za úplné 
vysvobození a „vyplacení“ jejich usedlostí z poddanských povinností.  

     Důvod vzniku kříže na návrší u Řišť není historicky nijak znám a doložen. 
Zajímavostí je, že sakrálních objektů podobného technického řešení, avšak poněkud 
mladších, je ve zdejším užším okolí několik. Podle zdejší tradice a ústního podání byla 
podnětem ke stavbě obdobných křížů tehdejší vysoká dětská úmrtnost, a prosba Pánu 
Bohu o ukončení těchto neblahých událostí.  

     Kříž je orámován dvěma jedinci českého národního stromu - lípy srdčité (Tilia  
cordata). Jejich věk je podle dendrologického posouzení přibližně stejný jako stáří 
kříže, tedy cca 170 let. Obě lípy byly odborně ošetřeny v roce 2013 firmou Ing. Keclíka 
z Písku.  

     Třemi dalšími komponenty památníku jsou tři balvany z blatenské žuly, každý o 
výšce cca dva metry a o hmotnosti cca pět až sedm tun. V jejich spodní části je u 
každého vytesán letopočet a v horní části ve výšce cca 170 cm křesťanský symbol. 
Všechna tato označení jsou ve formátu A4.  

     V dalším textu budeme používat pro jednotlivé balvany termín „menhir“. Vznik slova 
menhir je podle Wikipedie odvozen z bretonštiny, regionálního jazyka používaného v 
severozápadní Francii. Označuje neopracovaný kamenný blok podlouhlého tvaru, kolmo 
zasazený do země (bretoňsky „men“ = kámen, „hir“ = dlouhý).  

     Menhir s letopočtem 2017 je umístěn v centrální části památníku, má hmotnost cca 
sedm tun a působí relativně nejmohutnějším dojmem. Jako křesťanský symbol je v jeho 
horní části vytesán jednoduchý kříž. Ve střední části ve výšce 130 cm (mezi letopočtem 
a křížem) je pak ve formátu A3 (na ležato) text:  
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PAMÁTCE VŠECH ČINORODÝCH 

A SKROMNÝCH ŽEN A MUŽ Ů 

Z VESNIC A MĚSTEČEK 

BÝVALÉHO LNÁ ŘSKÉHO PANSTVÍ, 

KTEŘÍ PO STALETÍ, 

V KŘESŤANSKÉ VÍŘE, 

LÁSCE A POKOŘE, 

ŽILI A ÚSP ĚŠNĚ HOSPODAŘILI 

NA SVĚŘENÉ PŮDĚ. 

 
     Cílem výše uvedeného textu bylo vyslovit poděkování, úctu a respekt všem cca třiceti 
generacím našich předchůdců, kteří osídlili od dob „velké kolonizace“ za posledních 
Přemyslovců (tj. kolem roku 1250) zdejší krajinu, odstranili původní pralesy a úspěšně 
hospodařili po následujících osm staletí na zdejší málo úrodné balvanité půdě, kterou 
– s využitím svých mozků, namáhavé ruční práce, jednoduchých pracovních nástrojů a 
potažní síly – obdivuhodným způsobem zkulturnili.  

      Menhir s letopočtem 2022 nás převádí ze středověku do devatenáctého a dvacátého 
století. Je věnován především katolickému selskému a velmi pokrokově orientovanému 
rodu Cihlových, jehož příslušníci mimořádně úspěšně hospodařili zde v Řištích. V roce 
1930 pak vybudovali podle dánského vzoru „na zelené louce“ zcela novou moderní 
usedlost, nacházející se v bezprostřední blízkosti našeho památníku, který je též částečně 
věnován jejich poctě a památce. Na mimořádný přínos dvou významných osobností z 
tohoto rodu pro osvobozené rolníky Blatenska a Lnářska, jakož i pro širší české agrární 
hnutí, se snaží upozornit nápis ve formátu A3 následujícího znění: 
 

PAMÁTCE MÍSTNÍCH SEDLÁK Ů 

JOSEFA CIHLY (1838-1906) 

a JOSEFA CIHLY ml. (1863-1939), 

představitelů českého agrárního hnutí, 

kteří byli dlouholetými mluvčími 

svobodných rolníků Blatenska a Lnářska. 
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     Křesťanským a katolickým symbolem na tomto menhiru je barevná fotografie 
gotického obrazu Madony Lnářské, jehož originál je vystaven od roku 2009 ve stálé 
expozici v Národní galerii v Praze. Podle sdělení historika Mgr. Vladimíra Červenky, 
místostarosty obce Lnáře, doputoval tento obraz do Lnář již při založení zdejšího 
kláštera roku 1684 s prvními bosými augustiniány z Prahy, kam si jej tito řádoví bratři 
přivezli z Říma. Barevná fotoreprodukce obrazu je v současné době umístěna ve 
lnářském klášterním chrámu Nejsvětější Trojice na zvláštním oltáři.  
 
     Menhir s letopočtem 2020 se snaží o dílčí charakteristiku nejnovější agrární historie 
Blatenska a Lnářska. Základním právním východiskem tohoto třicetiletého období byl 
zákon „o půdě“, přijatý po sametové revoluci parlamentem pod číslem 229/1991 Sb. Z 
tohoto - pro venkov klíčového právního předpisu - vycházely též novodobé pozemkové 
úpravy, prováděné na základě zákona č. 284/1991 Sb. Od přijetí druhého jmenovaného 
zákona byla na Blatensku a Lnářsku dosud postavena z veřejných zdrojů – ve srovnání s 
jinými regiony – relativně velmi hustá síť zpevněných, dostatečně širokých místních 
komunikací, spojujících lidská sídla a zemědělské půdní bloky. Tyto komunikace o 
úhrnné délce 35 km byly bezplatně předány zdejším obcím a nahradily dřívější úzké 
obecní potažní cesty, vesměs již zcela nefunkční, vedoucí často úvozy a lemované tzv. 
„tarasy“. Tyto nové cesty rovněž nabízejí a umožňují výraznější rozvoj cykloturistiky, 
mototuristiky a pěší turistiky, a tím i širší poznání zdejší malebné krajiny jejími ctiteli i 
náhodnými návštěvníky. Text na menhiru s letopočtem 2020 je následující (ve formátu 
A3): 
 

V UPOMÍNKU 

NA PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI 

POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

NA BLATENSKU A LNÁ ŘSKU. 

 
     Vyprojektování novodobých pozemkových úprav umožnilo rovněž urychlit územní 
plány obcí a snazší obnovu vesnice Metly po katastrofální povodni, jejíž 20. výročí si 
připomeneme za měsíc, 13. srpna 2022.  

     Nedílnou součástí pozemkových úprav na Lnářsku bylo rovněž majetkové 
vypořádání zastavitelných a nově zastavovaných území obcí Hajany, Předmíř a Lnáře 
pro občanskou zástavbu, jakož i vypořádání pozemků v zemědělských areálech v těchto 
třech obcích, a také v obci Březí.  
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     Majetkoprávní vypořádání pozemků při pozemkové úpravě sousedícího katastrálního 
území Řiště bylo základním předpokladem pro stavbu silničního obchvatu zdejšího 
zastavěného území. Hlavním investorem této nákladné stavby v ceně 9,2 milionu Kč, 
plně využívané od roku 2020, byl Jihočeský kraj. Obec Předmíř zajišťovala a 
financovala projektovou dokumentaci a stavební povolení, které poskytla tomuto 
našemu kraji jako hlavnímu investorovi. 

     V rámci pozemkových úprav byla dále vyprojektována a vybudována 
protipovodňová nádrž (suchý „poldr“) v obci Hajany, a rovněž vodní nádrž na hranicích 
katastrálních území Zahorčice a Předmíř. Tato nádrž o výměře jednoho hektaru 
umožňuje zachycení cenné srážkové vody na místních velmi výsušných pozemcích, a 
současně dotváří zdejší evropsky chráněnou a botanicky unikátní lokalitu, a zvyšuje 
celkovou ekologickou stabilitu zdejší krajiny. 

     Menhir s vytesaným letopočtem 2020 má – kromě připomínky nejnovějších 
investičních aktivit uskutečněných v letech 1991 až 2020 – též určitý duchovní a 
historický rozměr. Vytesaný kalich a kříž v horní části menhiru připomínají 100. výročí 
počátků českého obrodného křesťanského hnutí, v jehož čele stál řeholník lnářského 
kláštera a lidový léčitel Adolf Arnošt. Tento vlastenecky a liberálně smýšlející, původně 
katolický kněz, byl jedním z duchovních otců tohoto obrodného procesu. Především 
jeho zásluhou se staly Lnářsko a přilehlé širší Podbrdsko a Pošumaví významným 
regionálním centrem nové, reformně orientované Československé církve, založené právě 
v roce 1920 (tedy celé čtyři desítky let před Druhým Vatikánským koncilem, který 
částečně reformoval katolickou církev).  

     V září roku 2020 si Lnáře připomněly rovněž 80. výročí předčasné smrti tohoto svého 
významného občana, veřejného činitele a křesťanského reformátora. Adolf Arnošt a jeho 
manželka a spolupracovnice Božena Arnoštová, rozená Myslíková, jsou pochováni v 
čestném hrobě na lnářském hřbitově.  
 
     Charakteristiku památníku zpracoval: 

                               Josef Honz starší 
                               telefon 777 843 287 
                               e-mail: Honz.Josef@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 


