
GOLDAMMERKREUZ  - Goldammerův kříž

Historie

Postaven Franzem Eichlerem z Fojtovic (č.p. 34) a to po roce 1785. Přestože stojí na 
hranicích obce nejedná se o mezník. Kříž lze z jistotou doložit v r. 1829. Název (ač existuje i 
varianta Goldhammer) odkazuje na příjmí rodiny Eichlerů – Goltammer („Strnad“). 

Podle pověsti byl kříž zmíněnou rodinou vystavěn v souvislosti s téměř tragickou 
událostí, při níž jednoho z Goldammerů překvapila při procházce po pláních mlha, v níž se 
ztratil. Blížící se noc činila jeho vyhlídky ještě beznadějnějšími. V život ohrožující situaci si 
prý vzpomněl, jak si třeba v podobné chvíli počínat a začal chodit ve zvětšujících se kruzích, 
přičemž po několika hodinách tak opět šťastně dorazil do vsi.

Poloha

Kříž stával na hranicích katastrů obcí Habartice (Ebersdorf) a Fojtovice (Voitsdorf), 
při Mückenberg-Weg (cesta spojující Habartice s vrcholem Komáří hůrky čili Kněžiště), 
pozemky na jih a východ od něj sluly Mückenbergflur („Kněžišťská role“). Nedaleko kříže 
se - již na katastru Fojtovic - napojuje na Mückenberg-Weg Kesselteich-Weg („Kotelní  
cesta“) vedoucí Mühlgrundem („Mlýnské údolí“, vyhloubené „Mlýnským potokem“ – 
Mühlgrundbach, u Lipsera Kesselteichbach) ke Köstlu neboli Kesselteichu (Kotelní jezírko) 
a dále pod zříceninami Geyersbergu (Kyšperk) do podhorského Unčína (Hohenstein) – 
dnes městské části Krupky (Graupen). Na katastrální mapě Fojtovic z roku 1845, je jako 
majitel mezního pozemku uveden Franz Eichler (č.p. 34), sousední habartický pozemek 
patřil Stephanu Hermannovi (č.p. 12).

Parcela (podle polohy dříku – nutno potvrdit podle GPS):
Parcelní číslo: 88/4 
Obec: Krupka [567639] 
Katastrální území: Fojtovice u Krupky [675385] 
Číslo LV: 2859 
Výměra [m2]: 61 
Vlastník parcely: Lesy České republiky, s.p.
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha

GPS: ----

Výřez ze stabilního katastru, r. 1845 (1. Voitsdorf, 2. Ebersdorf)



Podoba

O původní podobě kříže si můžeme učinit 
představu na základě dochované fotografie. Jednalo 
se o prostá boží muka s pískovcovým (?) mírně se 
zužujícím dříkem, vztyčená na kamenné základně, s 
kovovým  (snad bronzovým) krucifixem. Rozměry 
můžeme rekonstruovat na základě torza dříku, který 
se dosud nachází v místě. Vyjdeme-li z šířky
základny ±42 cm, pak dostaneme přibližně 
následující hodnoty (viz fotografie →):

Výška celého kříže: 330,4 cm
Výška kamenné části: 197,9 cm
Výška kovové části: 132,5 cm
Výška paty dříku: 42 cm
Šířka paty dříku: 42 cm
Dřík u vrcholu: 36,4 cm
Dřík nad patou: 39,6 cm
Výška věnce: 13,7 cm



Současný stav

K dnešnímu dni se na lokalitě nachází toliko silně poničené torzo dříku, kříž byl 
pravděpodobně zničen v druhé pol. 20. st., lze předpokládat, že v 50-tých letech, kdy 
zanikly i okolní vsi (Mohelnice-Müglitz, Habartice-Ebersdorf). Dřík je zlomený, horní část 
se možná nachází v místě, právě tak jako kamenná základna na níž byl vztyčen (viz 
fotografie Ing. M. Urbana – podle všeho jednoho z příbuzných krušnohorských Eichlerů). 
Rozměry dříku – v místech lomu je široký asi 38 cm, asi 36 cm od paty se mírně rozšiřuje, 
šířka paty činí cca 42 cm, na délku torzo měří asi 126 cm.

Základna nebo vrchní polovina dříku? (M. Urban)



Budoucnost Goldammerkreuzu?

Pokud se nepodaří kříž zrekonstruovat, či bude-li přistoupeno k jeho úplnému 
znovuvytvoření, je naplánován převoz torza této drobné, leč nikoliv nezajímavé, památky 
do lapidária duchcovského městského muzea (máme v tomto směru předběžný souhlas 
PhDr. J. Wolfa).

Goldammerkreuz – léto 2014 – pohled na Komáří vížku (Mückentürmchen)
(O. Kotouč)



Torzo dříku – léto 2014 (O. Kotouč)

Další fragment kříže? (O. Kotouč, 2006)



Torzo dříku – léto 2014 (O. Kotouč)
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