cesta vlevo k dioritové kapliãce ã. 13 pﬁedstavující
pﬁedposlední zastavení „JeÏí‰ snímán z kﬁíÏe“. Pak
zb˘vá uÏ jen sejít nûkolik krokÛ níÏ a jakoby zpût ku
14. zastavení, jímÏ je skalka s BoÏím hrobem.
Zmínûné sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty jsou zhotoveny z tzv. organogenního vápence.
BohuÏel jsou pﬁíli‰ po‰kozeny, a proto jsou dnes jejich
torza uloÏena ve volarském muzeu. Stejnû tak tomu je
s fragmentem souso‰í Biãovaného Spasitele z pﬁilehlé
barokní kaple.

ZarÛstání jednotliv˘ch zastavení vegetací po roce
1948 bylo oficiálními místy vítáno v duchu úsloví
„sejde z oãí, sejde z mysli“. Podobnû se setkávalo
s tich˘m souhlasem úﬁadÛ i vandalství. Na druhou
stranu zaznamenejme brigádu k obnovû kﬁíÏové cesty,
kterou inicioval volarsk˘ aktivista Hnutí za obãanskou
svobodu M. Crha pÛl roku pﬁed listopadov˘m pﬁevratem roku 1989. Dlouhá léta pak spontánnû peãovali
o kvûtinovou v˘zdobu BoÏího hrobu a barokní kaple
farníci volarské katolické komunity.
Restaurátorské práce J. Koreckého a L. Hosnedla
provedené v roce 2008 se zamûﬁily pﬁedev‰ím na
nejpÛsobivûj‰í zastavení ã. 12 a 14, a zahrnují tyto
zásahy: vysok˘ kamenn˘ kﬁíÏ byl doplnûn o vrcholovou ãást a osazen sochou Krista, podstavce soch byly
nakonzervovány, socha JeÏí‰e Krista v BoÏím hrobû
restaurována, v˘klenek opatﬁen kovanou mﬁíÏí, doplnûn byl kﬁíÏ nad hrobem, osazeno kamenné klekátko,
vyrovnány a oãi‰tûny kamenné desky pﬁed skalkou –
BoÏím hrobem. Nov˘ nátûr dostala i barokní kaple ve
spodní partii kﬁíÏové cesty.

Zámûr obnovy a zpﬁístupnûní volarské kﬁíÏové
cesty vze‰el z Rady mûsta Volary v ãele se starostkou
Martinou Pospí‰ilovou. Nejvût‰í rozsah sponzorsk˘ch
prací odvedly Mûstské lesy Volary s. r. o. Následnou
v˘sadbou bude prostor kﬁíÏové cesty pﬁemûnûn v lesopark
s pﬁevahou listnat˘ch stromÛ.
První etapa obnovy volarské kﬁíÏové cesty byla
zavr‰ena slavnostním aktem pod ‰ir˘m ‰umavsk˘m
nebem v sobotu 27. záﬁí 2008 za úãasti pﬁedstavitelÛ
mûstské samosprávy, dûkanského úﬁadu ﬁímskokatolické
církve ve Volarech a nej‰ir‰í veﬁejnosti vãetnû zástupcÛ
spolku rodákÛ z Waldkirchenu.

Pﬁejeme v‰em náv‰tûvníkÛm volarské kﬁíÏové cesty
pﬁíjemn˘ duchovní, historick˘ a krajinn˘ proÏitek.
Vydalo Mûsto Volary v roce 2009.
Text a foto: Roman Kozák
Tisk: Tiskárna FOP âerná v Po‰umaví

KﬁíÏová cesta je ztvárnûní utrpení JeÏí‰e Krista pﬁi
jeho poslední cestû na horu Kalvárii (téÏ Golgotu).
Obvykle mívá 14 zastavení. Zobrazována b˘vá buì
jako série obrazÛ v kostele anebo coby ﬁada kaplí
v krajinû s v˘jevy z Umuãení Pánû. Na nejvy‰‰ím místû
stává kﬁíÏ nebo BoÏí hrob. Na Velk˘ pátek se na ní
konávají poboÏnosti.
Tam, kde legendární Zlatá stezka z Pasova do
Prachatic nabízí poslední pohled na Volary, se nachází
volarská kﬁíÏová cesta. V ãasech baroka tu ve svazích
vrchu Kamenáãe dal Jakub Pinsker z Volar vystavût
lesní kapli Biãovaného Spasitele. Za kopcem stával
u cesty památn˘ morov˘ sloup a o hodinu chÛze dále
se nacházelo poutní místo star˘ch VolaranÛ – Svatá
Magdaléna – s dochovan˘m kostelem z let 1752-54.
NáboÏensk˘ Ïivot 18. a 19. století ve Volarech se
nesl v zavedeném duchu katolické víry a cel˘ ‰umavsk˘
rok tu byl provázen zabûhnut˘m rytmem liturgick˘ch
obﬁadÛ a náboÏensk˘ch svátkÛ. Kaplí a kapliãek, boÏích
muk, kﬁíÏÛ a kﬁíÏkÛ, stejnû jako obrázkÛ na stromech
bychom v tehdej‰í krajinû na‰li nespoãet.
Vedle toho se volar‰tí starousedlíci usnesli zakomponovat do pﬁírodního prostﬁedí je‰tû i symbolické
zpodobnûní ãásti posvátného Jeruzaléma. Biblickou
Golgotou se stal vrch Steinberg ãili Kamenáã; kﬁíÏová
cesta ãili Kalvárie byla zbudována v jeho jihozápadním
svahu s vyhlídkou na mûsto.
Vlastní kﬁíÏová cesta zaãíná zﬁetelnou odboãkou
a prvním zastavením pod velkou kaplí z roku 1759.
Zpodobnûní závûru Ïivota JeÏí‰e Nazaretského zahrnuje
v‰ech 14 zastavení, jimÏ tvÛrci dali podobu 12 kapliãek
a dvou velkoryseji pojat˘ch konfigurací v terénu.
V obecném povûdomí se detaily vzniku kﬁíÏové
cesty nedochovaly. DrÏme se proto údajÛ na jednotliv˘ch prvcích kﬁíÏové cesty. Tím nejstar‰ím je nápis na
podstavcích soch Panny Marie a sv. Jana Evangelisty nad
schodi‰tûm dvanáctého zastavení. Latinsk˘ text „Francisca,
Georgh Sitter olim consulis uxor, errectis 1821“ nám

ﬁíká, Ïe je v uvedeném roce dala vztyãit Franti‰ka,
manÏelka b˘valého starosty Jiﬁího Sittera. Na kamenném
kﬁíÏi, jímÏ toto zastavení vrcholí, je letopoãet 1881.
Z toho vypl˘vá, kdy jím byl nahrazen pÛvodní, patrnû
dﬁevûn˘ kﬁíÏ.
Lze usuzovat, Ïe pÛvodní zastavení kﬁíÏové cesty
byla zﬁízena skromnûji neÏli je tomu dnes. Dochované
dioritové kapliãky pocházejí aÏ z 80. let 19. století. Jsou
provedeny v novogotickém stylu a zhotoveny z dioritu,
coÏ je vhodn˘ pomníkov˘ kámen se snadnou opracovatelností a vysok˘m tﬁpytem. Dioritová loÏiska jsou
natolik vzácná, Ïe lze takﬁka s jistotou urãit pÛvod
kaplí volarské kﬁíÏové cesty: pocházejí buì z vyhlá‰eného lomu u Kﬁi‰Èanova anebo z men‰ího loÏiska pod
vrcholem Libína. (Tent˘Ï ‰umavsk˘ diorit byl pouÏit
napﬁíklad pro pomník bratﬁí âapkÛ na Vinohradech, sokl
pod sochou sv. Jiﬁí na III. nádvoﬁí PraÏského hradu ãi lvy
u ka‰ny pﬁed Karolinem.)

Vnitﬁky kaplí byly osazeny plastick˘mi reliéfy
s figurálními v˘jevy. Byly vyvedeny v barvách a pro
volarskou kﬁíÏovou cestu byly poﬁízeny aÏ v Mnichovû. Pﬁi chátrání kﬁíÏové cesty po roce 1945 byly
poniãeny jako první; torzo jediného zbytku je uchováváno v krajanském spolku rodákÛ.
âtrnácté zastavení neboli BoÏí hrob, mûlo
rovnûÏ star‰í a prost‰í podobu. Uvnitﬁ zdobeného
v˘klenku s kamennou sochou Krista je totiÏ na stûnû
nûmeck˘ nápis „Gewiedmet von Wenzl Gayr 1901“,
kter˘ urãuje jméno donátora a rok úpravy hrobu.
Ze stﬁedu mûsta byly ke kﬁíÏové cestû na Kamenáãi vysázeny dvû aleje, které patﬁí k nejpÛsobivûj‰ím
stromoﬁadím horské ·umavy. Jedna vychází od kapliãky u pivovaru, druhá vede pod hﬁbitovem. Spojují
se u v˘klenkové kaple stojící zhruba v polovinû cesty
od kostela k vrcholu kﬁíÏové cesty.

Dnes do svahÛ Kamenáãe vede z mûsta i oficiální znaãení Klubu ãesk˘ch turistÛ: jednak Ïlutá turistická znaãka, jednak soubûÏnû i místní ãerven˘
vycházkov˘ okruh.
Zastavení stojí na dohled od sebe; písãitá cesta
vede postupnû a serpentinovitû od jednoho zastavení
k druhému. Od zastavení ã. 11 se otvírá pÛsobiv˘
pohled do prudkého svahu se ‰irok˘m kamenn˘m
schodi‰tûm lemovan˘m stûnami skalní soutûsky.
Vrchol schodi‰tû je po stranách zavr‰en podstavci
soch Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, stﬁedu
kompozice vévodí vysok˘ kamenn˘ kﬁíÏ ve ãtverci
vzrostl˘ch stromÛ.
Právû kﬁíÏ na nejvy‰‰ím místû je spodobnûním
12. zastavení „JeÏí‰ na kﬁíÏi umírá“. Od kﬁíÏe vede

