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Pietní místo v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže 

 

Průvodní zpráva 

 

Předkládá: Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka 

 

Autor architektonického návrhu: PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. 

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka (dále spolek) navrhuje, aby v kryptě kaple 

sv. Ducha a Božího hrobu vzniklo důstojné pietní místo přístupné veřejnosti, upomínající 

původní uložení 27 historických katolických pohřbů, které byly v roce 1973 odstraněny a 

zbytky zneuctěných ostatků byly na městském hřbitově v Liběchově hromadně a bez obřadu 

pohřbeny v opuštěných německých hrobech. V roce 2016 spolek hroby na liběchovském 

hřbitově identifikoval, opravil, ostatky ošetřil a pro zachování historické paměti pořídil a 

instaloval památník. Návrh předpokládá, že ve stavebně obnovené hrobce, včetně původního 

účinného větracího systému, by měl být instalován nový mobiliář, stylově jednotný 

s památníkem na liběchovském hřbitově (podle architektonického návrhu PhDr. Vítězslava 

Štajnochra, Ph.D. v realizaci Ing. Miroslava Liederhause).  

Spolek v roce 2020 zrealizoval výstavu Pietní místo v hrobce kostela sv. Ducha a Božího 

hrobu, aby názorně prezentoval vedení města Liběchov a široké veřejnosti, jak by budoucí 

pietní místo mohlo vypadat, aby byla architektonicky i obsahově zachována souvislost 

s památníkem na liběchovském hřbitově. Výstava byla instalována v konírně liběchovského 

zámku během Svatodušní pouti ke kostelu sv. Ducha a Božího hrobu dne 30. 5. 2020 a dále 

během Dnů evropského dědictví 12.–13. 9. 2020. 

V roce 2019 zadalo město Liběchov vypracovat komplexní projektovou dokumentaci 

k rekonstrukci kaple sv. Ducha a Božího hrobu. Dokumentaci financovalo město Liběchov a 

Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka. V rámci zadání projektové dokumentace byl 

mj. vypracován dokument Kaple sv. Ducha – stavebně historický průzkum od autorů PhDr. 

Petra Mandažieva, Ph.D., PhDr. Michala Patrného a Ing. Markéty Musilové (duben až 

červen 2019). Průzkum potvrdil informace již známé, přinesl i informace nové. Podstatné 

zjištění bylo mimo jiné i variabilita v označování kostelíčka.  

Dne 10. dubna 2021 proběhla schůzka zástupců spolku Liběchov sobě – spolku pro záchranu 

kostelíčka s vedením města (starostkou Liběchova Ing. et Mgr. Vladimírou Zralíková a 

místostarostkou města Ing. Pavlou Veverkovou) s cílem projednat název liběchovské 

dominanty, stavební kulturní památky, obecně známé pod názvem kostel sv. Ducha a 

Božího hrobu nebo Kostelíček. Cílem bylo najít historickými prameny podložené označení 

památky a správné znění jejího názvu, které by obě zúčastněné strany nadále mohly shodně 

uvádět ve všech oficiálních dokumentech, souvisejících s opravou kostelíčka i jeho dalším 

využitím a propagací. Dosud se totiž střídavě užívalo označení kostel nebo kaple a v názvu se 

variantně objevovala zasvěcení sv. Duchu, Božímu hrobu, případně též sv. Hrobu, a sv. Kříži. 
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Spolek ve spolupráci s historikem umění PhDr. Vítězslavem Štajnochrem, Ph.D., zmapoval 

proměny názvu této památky v uplynulých staletích. Nejdůležitějším podkladem se stal 

Stavebně-historický průzkum, zpracovaný v roce 2019 PhDr. Petrem Mandažievem, Ph.D., 

PhDr. Michalem Patrným a Ing. Markétou Musilovou. Cenný materiál, založený na studiu 

archivních pramenů, které se vztahují k dějinám zdejší farnosti, poskytl spolku Mgr. Miroslav 

Šantin. Na základě předložených historických pramenů se účastníci schůzky shodli, že 

napříště budou k označení památky závazně užívat termín kaple a v názvu pak jmenovat 

všechna tři zasvěcení v chronologickém sledu, tedy: 

kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže 

Zavedené lokální označení „Kostelíček“, které v sobě nese tradici i vztah obyvatel k místu, 

bude mít i nadále své místo v písemnostech neoficiálního charakteru. 

Dne: 18. 4. 2021 

 

MUDr. Šárka Bínová – předsedkyně Rady spolku  

Pavla Zandlová – místopředsedkyně Rady spolku  
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