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Jáchymov 
(dt.Joachimsthal) - 

Johanneskapelle
Die hochbarocke Johanneskapelle ließen 1734 die 
Gatten Johann Jacob und Maria Sophie Vogelhaupt auf 
einer felsigen Anhöhe über der Bergstadt Joachimsthal 
errichten. Der Sage nach haben sich auf dem Felsen in der 
Walpurgisnacht Hexen versammelt. In Jahren 1838 bis 1839 
wurde an die Kapelle ein heute nicht mehr existierendes 
Wohnhaus angebaut, in dem später eine Handschuhfabrik 
errichtet wurde. Im Jahr 1873 wurde die Kapelle nach 
Jahren der Nichtverwendung erneut eingeweiht. Ab 1945 
wurde die Kapelle nicht mehr aufrechterhalten und 
ist allmählich verkommen. 2013 fand ihre komplette 
Rekonstruktion statt.
Zugängliche Exterieure - gelegentlich zugänglich - während 
der Kirchennacht 

Jáchymov - kaple 
sv. Jana Nepomuckého
Vrcholně barokní kapli sv. Jana Nepomuckého nechali 
vystavět v roce 1734 manželé Johann Jacob a Maria Sophie 
Vogelhauptovi na Jánském vrchu nad hornickým městem 
Jáchymov. Podle pověsti se na zdejší skále o Valpuržině 
noci shromažďovaly čarodějnice. V letech 1838-1839 byl ke 
kapli přistavěn dnes již neexistující obytný dům, ve kterém 
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byla později zřízena rukavičkárna. Roku 1873 byla kaple po 
letech neužívání znovu vysvěcena. Po roce 1945 přestala 
být kaple udržována a postupně chátrala. V roce 2013 byla 
provedena její celková rekonstrukce.
Přístupné exteriéry (příležitostně zpřístupněna při noci 
kostelů) 

Stráž nad Ohří - sousoší 
Nejsvětější Trojice
Barokní pískovcové sousoší Nejsvětější Trojice bylo 
vztyčeno v roce 1704 na připomínku původní osady, kterou 
koncem 17. století místní obyvatelé vypálili ze strachu, 
aby se sem nepřenesla morová epidemie šířící se tehdy 
krajem po konci třicetileté války. Později byla plastika 
umístěna u krajnice nově vybudované okresní silnice do 
Ostrova. Na počátku 21. století bylo sousoší poškozeno při 

1 ● Jáchymov - kaple sv. Jana Nepomuckého / Joachimsthal - Johanneskapelle
2 ● Stráž nad Ohří - sousoší Nejsvětější Trojice / Warta - Statuengruppe der allerheiligsten Dreifaltigkeit
3 ● Kyselka - kaple sv. Anny / Gießhübl Sauerbrunn - St.-Anna-Kapelle
4 ● Malý Hrzín - kaple / Kleingrün - Kapelle
5 ● Maroltov - kaple / Marletzgrün - Kapelle
6 ● Nejdek - Nejdecká křížová cesta / Neudeck - Neudecker Kreuzweg

7 ● Nové Hamry - kaple Panny Marie Bolestné / Neuhammer - Kapelle der Schmerzhaften Jungfrau Maria
8 ● Pernink - kaple Panny Marie / Bärringen - Kapelle der Jungfrau Maria
9 ● Pulovice - kaplička sv. Huberta / Pulwitz - Kapelle des hl. Hubert
10 ● Boží Dar - socha sv. Jana Nepomuckého / Gottesgab - Johannes-Nepomuk-Statue
11 ● Velichov - socha sv. Jana Nepomuckého / Welchau - Johannes-Nepomuk-Statue
12 ● Nivy - kaple / Spittengrün - Kapelle



Stráž nad Ohří (dt. Warta) 
- Statuengruppe der 

allerheiligsten Dreifaltigkeit
Das geschützte Naturdenkmal Wolfspinge, ein Überbleibsel 
Die barocke Statuengruppe der allerheiligsten Dreifaltigkeit 
aus Sandstein wurde 1704 als Erinnerung an die 
ursprüngliche Siedlung, die am Ende des 17. Jh. hiesige 
Bürger aus Angst, dass hierher die Pestinfektion, die sich 
in der Landschaft nach dem Ende des Dreißigjährigen 
Krieges verbreitet hat, übertragen wird, ausgebrannt 
haben. Später wurde die Plastik am Randstreifen der neu 
errichteten Kreisstraße nach Ostrov stationiert. Anfangs des 
21. Jh. wurde die Statuengruppe bei einem Verkehrsunfall 
beschädigt. Nach der Restaurierung wurde sie auf einer 
würdevolleren Stelle im kleinen Park gegenüber dem 
Gemeindeamt bei der Kirche des Erzengels Michael mitten 
in der Gemeinde stationiert.
Frei zugänglich

dopravní nehodě. Po restaurování bylo následně umístěno 
na důstojnějším místě v parčíku proti obecnímu úřadu 
u kostela sv. Michaela Archanděla uprostřed obce.
Volně přístupné

Kyselka 
- kaple sv. Anny
Pseudorománskou kapli sv. Anny nechala vystavět v roce 
1884 hraběnka Anna Nostitz-Rieneck z vděčnosti za své 
uzdravení zdejšími prameny na skalnatém ostrohu nad 
řekou Ohří uprostřed lázeňské obce Kyselka. V červnu 
roku 1884 byla dokončená kaple slavnostně vysvěcena. 
V pozdějších letech kapli často navštěvoval majitel 
zdejších lázní Heinrich Mattoni, který se zde denně modlil 
za uzdravení své nemocné dcery Kamilky, která měla 
tuberkulózu. Během 2. poloviny 20. století byla kaple 
značně poničena. 
Přístupné exteriéry

Kyselka (dt. Gießhübl 
Sauerbrunn) 
St.-Anna-Kapelle
Die pseudoromanische St.-Anna-Kapelle ließ im Jahr 1884 
die Gräfin Maria-Anna von Nostitz-Rieneck als Dank für 

 Malý Hrzín 
- kaple
Menší nevyužívaná obecní kaple z 1. poloviny 19. století 
s  hranolovou zvonovou věží s vysokou jehlancovou 
střechou stojí v malebné krušnohorské vesničce Malý Hrzín 
s nádhernými výhledy do údolí Ohře. Na kapli byl v minulosti 
vydán demoliční výměr a jen díky soukromému majiteli 
zůstala stát a čeká na svou rekonstrukci. V sousedství 
kaple se nachází typická venkovská usedlost z 18. století 
s dochovaným pozoruhodným portálem renesančního 
saského typu, doplněná špýcharem s hrázděným patrem.
Přístupné exteriéry
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Malý Hrzín 
(dt. Kleingrün) 
- Kapelle
Eine kleinere ungenutzte Gemeindekapelle aus der 
1. Hälfte des 19. Jh. mit einem Rechteck-Glockenturm 
mit einem hohen pyramidenförmigen Dach steht im 
malerischen Erzgebirger Dörfchen Malý Hrzín mit 
herrlichen Aussichten ins Egertal. In der Vergangenheit 
wurde ein Abbruchbescheid erlassen und nur dank 
dem privaten Besitzer blieb die Kapelle stehen und 
wartet auf Rekonstruktion. In der Nachbarschaft der 
Kapelle befindet sich eine typische Dorfliegenschaft 

aus dem 18. Jh. mit einem erhaltenen sehenswerten 
typischen sächsischen Renaissance-Portal, das durch 
ein Kornhaus mit Fachwerkgeschoss ergänzt ist.
Zugängliche Exterieure

ihre Heilung durch hiesige Quellen auf einem Felsenriff 
über dem Fluss Eger mitten im Badeort Kyselka aufbauen. 
Im Juni 1884 wurde die fertige Kapelle feierlich eingeweiht. 
In späteren Jahren hat oft die Kapelle der Besitzer des 
hiesigen Kurortes Heinrich Mattoni besucht, der da täglich 
für Heilung seiner erkrankten Tochter Camilla gebeten hat, 
die an Tuberkulose litt. In der 2. Hälfte des 20. Jh. ging die 
Kapelle ziemlich zugrunde. Zugängliche Exterieure



Maroltov 
(dt. Marletzgrün) 
- Kapelle
 
Die Gemeindekapelle wurde 1823 auf dem Dorfplatz in der 
Ortsmitte aufgebaut. Durch die Pfarre gehörte die Kapelle 
der Erzengel-Michael-Kirche in Ostrov an. Die gemauerte 
verputzte Kapelle mit rechteckigem Grundriss und 

Maroltov - kaple
Obecní kaple byla vystavěna v roce 1823 na návsi uprostřed 
Maroltova. Farou spadala kaple ke kostelu sv. Michaela 
Archanděla v Ostrově. Zděná omítnutá kaple na obdélném 
půdoryse s trojbokým uzavřeným presbytářem je krytá 
eternitovou valbovou střechou s mohutnou šestibokou 
otevřenou dřevěnou sloupkovou zvoničkou, ve které je 
zavěšen menší zvonek, přenesený z bývalé kaple v dnes 
již zaniklé osadě Plavno. Vnitřní zařízení bylo rozkradeno 
či zničeno. Na jaře roku 2015 přistoupilo město Ostrov 
k  celkové rekonstrukci zchátralé kaple. Přístupné exteriéry

Nejdek (dt. Neudeck) 
- Neudecker Kreuzweg
Der Neudecker Kreuzweg wurde in Jahren 1851 - 1858 
in einem steilen fast unzugänglichen Hang des Kreuzberges 

velkým železným krucifixem. Cestou se otevírají překrásné 
pohledy na historickou část města v údolí řeky Rolavy. 
Poutníkům sloužila cesta až do 2. světové války, poté 
postupně chátrala. Roku 2008 přistoupilo město Nejdek 
ve spolupráci s místním výtvarníkem Heřmanem Koubou 
k celkové obnově křížové cesty.
Volně přístupné
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Nejdek 
- Nejdecká křížová 
cesta
Nejdecká křížová cesta byla vybudována v letech 
1851 - 1858 v příkré, téměř nepřístupné stráni Křížového 
vrchu nad městem. Na její zřízení odkázala veškerý svůj 
majetek vdova po bohatém nejdeckém měšťanovi Anna 
Häcklová. Slavnostní vysvěcení dokončené křížové cesty 
proběhlo dne 24. října 1858. Návštěvník po pozvolné 
lesní pěšině v délce 1.600 m, vedené serpentinami po 
kamenných terasách, vystoupá kolem 14 zastavení v podobě 
kamenných kapliček s biblickými výjevy až na vrchol kopce s 

dreiseitigem geschlossenem Chor ist mit Eternitzeltdach 
mit einem massiven sechsseitigen offenen hölzernen 
Säulen-Glockenturm, in der eine kleinere Glocke hängt, 
die aus der ehemaligen Kapelle der erloschenen Gemeinde 
Plavno (dt. Holzbach) übertragen wurde, gedeckt. 
Die Inneneinrichtung wurde ausgeraubt bzw. vernichtet. 
Im Frühling 2015 ging die Stadt Ostrov komplette 
Rekonstruktion der verkommenen Kapelle ein.
Zugängliche Exterieure

über der Stadt aufgebaut. Für ihre Einrichtung verwies 
ihr ganzes Vermögen die Witwe eines reichen Neudecker 
Bürgers Anna Häckl. Feierliche Einweihung des vollendeten 
Kreuzweges fand am 24. Oktober 1858 statt. Ein Besucher 
steigt auf einem gemächlichen 1.600 Meter langen 
Waldsteig, der in Serpentinen über steinerne Terrassen 
an 14 Anhalten in Form von kleinen steinernen Kapellen 
mit biblischen Szenen bis auf den Berggipfel mit einem 
großen eisernen Kruzifix vorbeiführt. Unterwegs öffnen 
sich wunderschöne Ansichten auf den historischen Teil 
der Stadt im Ufer des Flusses Rolava. Den Pilgern diente 
der Weg bis zum 2. Weltkrieg. Danach ist der Weg 
allmählich verkommen. 2008 ging die Stadt Nejdek in 
Zusammenarbeit mit hiesigem Bildner Heřman Kouba 
komplette Erneuerung des Kreuzweges ein. Frei zugänglich

Nové Hamry 
- kaple Panny 
Marie Bolestné
Barokní kaple Panny Marie Bolestné na krásném 
výhledovém místě při cestě stoupající z Nových Hamrů 
do Perninku je poprvé zmiňována v roce 1739, kdy byla 
v jejím interiéru umístěna soška Piety. V roce 1913 prošla 
kaple výraznou rekonstrukcí a byla znovu vysvěcena. Dne 
14. května 1922 se konalo slavnostní posvěcení a zavěšení 
nového zvonu, který nahradil zvon zrekvírovaný během 
1. světové války. Roku 1929 byla nahrazena původní došková 
střecha střechou plechovou. Zatím poslední oprava kaple 
proběhla během roku 2005. Kaple je krásným příkladem 
lidové sakrální stavby citlivě zasazeným do krajiny.
Přístupné exteriéry



Pernink (dt. Bärringen) 
- Kapelle 
der Jungfrau Maria
 
Die Kapelle der Jungfrau Maria, genannt auch Waldkapelle, 
wurde in der 2. Hälfte des 19. Jh. als ein Ständchen neben 
dem beliebten Waldweg auf dem Hang des Bärringer Berges 
nordwestlich von der Gemeinde Pernink (dt. Bärringen) 
aufgebaut. Am Anfang des 21. Jh. wurde die beschädigte 

Pulovice (dt. Pulwitz) 
- Kapelle des hl. Hubert
Die neuzeitliche Nischenkapelle des hl. Hubert wurde 
2014 auf der Stelle eines vernichteten Bauwerkes in 
Gruppe von 3 mächtigen Linden im Feld nordwestlich 
vom Dorf Pulovice (dt. Pulwitz) aufgebaut. Die ehemalige 

Pulovice 
- kaplička sv. Huberta
Novodobá výklenková kaplička sv. Huberta byla postavena 
v roce 2014 na místě zničené stavby ve skupině tří 
mohutných lip v polích severozápadně od vsi Pulovice. 
Původní kaplička z roku 1866, lidově nazývaná Polní kaple, 
která zde stávala, byla po 2. světové válce pobořena 
a její zdivo rozebráno místními chataři na stavební 
materiál. Obnovená kaplička byla slavnostně vysvěcena 
26. července 2014. V jejím výklenku je vsazen novodobý 
obraz sv. Huberta od malíře Petra Maleckého.
Volně přístupné
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Nové Hamry 
(dt. Neuhammer) 
- Kapelle 
der Schmerzhaften
 Jungfrau Maria

Die barocke Kapelle der Schmerzhaften Jungfrau Maria auf 
einer herrlichen Stelle mit guter Aussicht am Weg, der aus 
Nové Hamry nach Pernink steigt, wurde erstmals 1739 
erwähnt, als darin eine Pietät-Statue unterbracht wurde. 
1913 wurde die Kapelle erheblich rekonstruiert und erneut 
eingeweiht. Am 14. Mai 1922 fanden feierliche Einweihung 
und Aufhängung der neuen Glocke, die die während des 
1. Weltkrieges enteignete Glocke ersetzt hat, statt. 1929 
wurde das ursprüngliche Strohdach durch ein Blechdach 
ersetzt. Die letzte Renovierung der Kapelle fand 2005 
statt. Die Kapelle stellt ein wunderschönes Beispiel eines 
volkstümlichen Sakralbauwerkes, das gefühlvoll in die 
Landschaft eingefügt wurde, dar. Zugängliche Exterieure

Kapelle komplett rekonstruiert. Das Interieur der Kapelle 
wird durch das Gemälde Unbeflecktes Herz der Jungfrau 
Maria an der Wand des Chores geschmückt. Zur Kapelle 
führt der neue Bärringer Lehrpfad.
Zugängliche Exterieure

Kapelle aus 1866, volkstümlich genannt Feldkapelle, die da 
stand, wurde nach dem 2. Weltkrieg zerstört und ihr 
Gemäuer haben hiesige Kötner als Baumaterial vergriffen. 
Die erneuerte Kapelle wurde feierlich am 26. Juli 2014 
eingeweiht. In ihrer Nische ist ein neuzeitliches Gemälde 
von hl. Hubert vom Maler Petr Malecký eingesetzt.
Frei zugänglich

Boží Dar 
- socha sv. Jana 
Nepomuckého
Pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 
1707 stojí naproti budově bývalé fary v parku u kostela 
sv. Anny v krušnohorském městě Boží Dar. Dne 5. srpna 
1707 byla socha následně slavnostně vysvěcena farářem 
Samuelem Franzem Reichmannem. V roce 1781 musela 
být socha renovována. Plastika světce stojí na podstavci 
zdobeném erbem nakladatele sochy. Poslední rekonstrukce 
proběhla v roce 2009.
Volně přístupné

Pernink 
- kaple Panny Marie
Kaple Panny Marie, nazývaná rovněž Lesní kaple, byla 
vystavěna ve 2. polovině 19. století jako zastavení při 
oblíbené lesní cestě „Waldweg“ na svazích Perninského 
vrchu severozápadně od obce Pernink. Počátkem 
21.  století prošla poškozená kaple celkovou rekonstrukcí. 
Interiér kaple zdobí obraz Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie zavěšený na stěně presbytáře. Ke kapli vede nová 
Krušnohornická naučná stezka.
Přístupné exteriéry



Boží Dar 
(dt. Gottesgab) 
- Johannes-Nepomuk
-Statue
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 Die barocke Heiligenstatue des Johannes Nepomuk aus 
Sandstein vom Jahr 1707 steht gegenüber dem Gebäude 
der ehemaligen Pfarre im Park der Kirche St. Anna in 
Erzgebirger Stadt Boží Dar (dt. Gottesgab). Am 5. August 
1707 wurde die Statue feierlich vom Pfarrer Samuel Franz 
Reichmann eingeweiht. 1781 musste die Statue renoviert 
werden. Die Skulptur des Heiligen steht auf einem durch 
das Wappen des Verlegers verzierten Sockel. Die letzte 
Rekonstruktion verlief im Jahr 2009. Frei zugänglich

Velichov 
(dt. Welchau) 
- Johannes-Nepomuk
-Statue
 
Die Heiligenstatue des Johannes Nepomuk aus Sandstein 
haben 1835 die damaligen Besitzer hiesiger Herrschaft, 
die Gatten Franz und Anna Pelikan, an der Straße bei der 

Nivy - kaple

Pozdně barokní obecní kaple z konce 18. století 
s mohutnou sloupkovou zvoničkou stojí na travnatém 
prostranství na břehu Vitického potoka uprostřed vsi Nivy. 
V jejím interiéru bývala původně umístěna hodnotná 
barokní dřevořezba Piety z 18. století. Nad kaplí se vypíná 
památná lípa s obvodem kmene více než 4 metry. Drobná 
stavba uprostřed vesnické zástavby představuje hodnotný 
a typologicky zajímavý příklad venkovské kaple. 
Přístupné exteriéry

Brücke über den Bach Petrovský potok gegenüber dem Schloss 
mitten in der Ortschaft Velichov errichtet. Der Urheber der 
Plastik, in der Vergangenheit volkstümlich genannt „Schloss-
Jan“, war ein heute nicht mehr bekannter Prager Bildhauer. 
Nach der Abschiebung der deutschen Bürger nach dem Ende 
des 2. Weltkrieges wurde sie nicht gepflegt und ist allmählich 
verkommen. 2005 wurde die Johannes-Nepomuk-Statue 
komplett restauriert und nachfolgend auf einen würdigeren 
Standort auf dem Gelände vom Restaurant „Bei der Linde“ 
übertragen. Frei zugänglich

Nivy (dt. Spittengrün) 
- Kapelle

Die spätbarocke Gemeindekapelle vom Ende des 18. Jh. 
mit massivem Säulen-Glockenturm steht mitten in der 
Ortschaft auf einem Rasenplatz auf dem Ufer vom Bach 
Vitický potok. In ihrem Innenraum wurde ursprünglich 
der wertvolle barocke Holzschnitt der Pietät vom 
18. Jahrhundert stationiert. Über der Kapelle hebt sich eine 
denkwürdige Linde mit mehr als 4 Metern Stammumfang 
empor. Der Kleinbau mitten in der Dorfverbauung stellt ein 
hochwertiges und typologisch interessantes Beispiel einer 
Dorfkapelle dar.  Zugängliche Exterieure

Velichov 
- socha sv. Jana 
Nepomuckého
Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého nechali zřídit 
v roce 1835 tehdejší majitelé zdejšího panství, manželé 
Franz a Anna Pelikan při silnici u mostku přes Petrovský 
potok naproti zámku uprostřed obce Velichov. Autorem 
plastiky, v minulosti lidově nazývané „Zámecký Jan“, byl 
dnes již neznámý pražský sochař. Po nuceném vysídlení 
německého obyvatelstva po konci 2. světové války však 
přestala být udržována a postupně chátrala. Roku 2005 
byla socha sv. Jana Nepomuckého celkově restaurována 
a následně přenesena na nové důstojnější místo na 
prostranství restaurace „U lípy“.
Volně přístupné
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