
 

SV. VOJTĚCH (Zaniklá vesnice a kostel) 

 

Mapka: 

Zaniklá vesnice a kostel svatý Vojtěch je přibližně 1,5 km jižně od vesnice 
Mrázov  (souřadnice: 
N49.9481005, E12.8355048) 
 

Úvod: Podle legendy se na 

místě vesnice svatého Vojtěch 
kdysi dávno nalézal léčivý pramen, 
o němž se traduje, že z něj pil sv. 
Vojtěch. Z tohoto pramenu se stalo 
poutní místo a postupně se začalo 
zdobit. Na tomto místě se postavil 
kříž a sochy sv. Víta, sv. Vojtěcha, 
sv. Václava, sv. Prokopa a svatého 
Jana Nepomuckého. Na místě 
soch se později postavil kostel 
svatého Vojtěcha, který tam stál až 
do roku 1959. V 19. století tam bylo 
uváděno 25 domů, 146 ob. 
německé 
 národnosti a dvoutřídní škola. Osud obce byl zpečetěn po odsunu německého 
obyvatelstva ze sudet. Vesnice stála až do roku 1950 kdy byla přeměněna v 
minometnou střelnici a kompletně zničena, až na kostel, který stál až do roku 1959, kdy 
byl celý zničen těžkou vojenskou technikou, až na původní sochy českých světců. V roce 
1964 sochám opilý cukrovarský dělník urazil hlavy, v roce 1968 byly poničené sochy 
převezeny do Tepelského Kláštera a umístěny v zahradě prelatury. 
 
Popis:  
Zaniklá vesnice sv. Vojtěch je dost daleko od 
jiných dnes fungujících vesnic ale hned vedle ní 
je jedna chatka nejspíše dost používaná 
kousek, nad touto chatkou je zaniklý kostel u 
nějž jsou vidět kousky zdiva a jiné důkazy 
přítomnosti kostela jako například opracovaný 
sloupek s pantem nebo podstavec na sloup. 
Vedle kostela je zaniklá vesnice sv. Vojtěch 
která byla rozstřílena. Jsou tam vidět základy 
domů s některými zachovalými zdmi ve vesnici 
jsou také dvě studny jedna z doby vesnice a 
jedna novější betonová.  
 
Kousek dál je hřbitov kde jsou náhrobky mnohdy až z19.století. 

Sloupek s pantem 



Mapa stabilního katastru: 

Na mapce můžeme vidět, jak vypadala vesnice v 19. století. 

 

Zajímavé nálezy: 

 



X- Zajímavý objekt 

Bt-Botanika 

Bt 1- Třešeň 

Bt 2- 3eřík 

Bt 3- Angrešt 

K-Kostel 

B-budova 

A-artefakty 

A1-talíř 

A2-Láhev 

A3-Kování dveří 

A4- Pant na sloupku 

A5-Křížek s ježíšem 

A6- železný řetěz 

S- studna 

S2-studna 

Y-sklep 

 

Co jsme udělali: 

1. Vesnici a kostel jsme zmapovaly a do plánku jsme 

zakreslili zajímavé objekty  

2. Udělali jsme tam průzkum měkkýšů 

3. Vše jsme průběžně fotografovaly 

 

 

 

CO JSME ZJISTILY: 

- Průzkum měkýšů: 

Na této lokalitě tvořil podloží amfibolit. Prošli jsme 2 čtverce a udělali 8 výhrabů   

a našli jsme v nich 30 měkkýšů a ve čtvercích jsme jich nalezli 16. Velký počet 

měkkýšů jsme podle nás našli kvůli jinému stáří lokality a jinému podloží. 

Studna z doby vesnice 


