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„Kapličky a křížky stály a stojí odedávna až dosud v naší krajině. Jejich krása a umělecká hodnota by asi 
ve většině případů neobstála před kritickým uměleckým a slohovým soudem. Vyznačují se často 
pitoreskností, neumělým a naivním půvabem. Jsou však srozumitelné všem - předpokládají člověka, který 
půjde kolem. Čekají na něho, oslovují ho jako někdo, kdo jej vyzve k modlitbě a zamyšlení.“  

Z příspěvku Ireny Bukačové, předneseného na konferenci v České Lípě v květnu 2006  

Na dolním konci osady Dubová, u silnice na Podhradí, na kraji lesa, před odbočkou ke hradu Vikštejnu, 
stojí u cesty malá omítaná výklenková kaple. Odedávna se jí říkalo Roderichova. Je ukončena křížovou 
střechou a v zaklenuté nice, kryté mříží, visíval kdysi obraz Panny Marie a později Cyrila a Metoděje. 
„Podle záznamů v archívu fary v Radkově byla již v r. 1840 na silnici z Dubové (Horního Vikštejna) do 
Podhradí (Dolního Vikštejna) postavena kaple z pevného materiálu, na místě staré, již zničené stavby. 
Byla to čtyřstranná kaple s nikou, v níž byl za železnou mříží mariánský obraz. Stříška byla krytá břidlicí."1  

Co o kapli víme 

Drobná sakrální stavba – kaplička, na tomto místě stávala po staletí. Původně byla dřevěná a byla jednou 
z prastarých záštit, střežících cestu z Melče do Vítkova. Odedávna stávala na vrcholu prudkého stoupání 
staré hradní cesty v místě, kde se ti, kdo po ní putovali, zastavovali, aby si odpočinuli nebo se zamysleli a 

pomodlili. Stávala na místě, kde se z cesty odbočovalo ke 
hradu Vikštejnu. Také tím bylo toto místo významné. Každý 
návštěvník hradu kolem ní musel projít, každého beze slov 
vyzývala k modlitbě, ať už šel do hradu nebo jej opouštěl. 
Od středověku se vždy jednalo o malou dřevěnou kapli. Po 
třicetileté válce, kdy hrad Vikštejn zůstal v rozvalinách a  
jako nové panské sídlo byl v osadě Horní Vikštejn (dnešní 
Dubové)  vystavěn  barokní zámek, také odbočka ke hradní 
zřícenině postupně ztratila svůj význam. Karel svobodný 
pán Troilo z Troiburgu, který Vikštejnské panství vlastnil 
mezi lety 1755 a 1765, však kapli nepovažoval za 
zbytečnou. Aby podtrhl její význam, zřídil nadaci a založil 
při kapli poustevnu. V osmnáctém století vznikající 
poustevny byly zajímavým doplňkem tehdejší krajiny a 
zřizovány byly na místech, ležících mimo města a vesnice, 
při poutních kostelích a kaplích.  Obývány byly 
poustevníky, kteří ve Slezsku byli z velké části terciáři řádu 
sv. Františka při konventech minoritského řádu. Jejich 
úkolem bylo pečovat o čistotu kostela nebo kaple, její 

otvírání ráno a uzavírání večer, přípravu bohoslužebných rouch, zdobení oltáře a zvonění ve stanovenou 
denní dobu. Působili-li při hřbitovní kapli či kostelíku, dbali o čistotu a pořádek na hřbitově a konali také 
hrobnické práce. Do vikštejnské poustevny byl od poloviny 18. století ustanoven minoritský terciář 
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konventu sv. Ducha v Opavě Ludvík Langmartin.2 Ten se narodil v roce 1733 a po vstupu do opavského 
minoritského kláštera, se kolem roku 1760 stal, po zřízení Troilovy nadace, vikštejnským poustevníkem. 
Dbal o zdejší kapli a za to z nadace, od správy vikštejnského statku, dostával almužnu a obilí. Poustevna 
u zdejší staré dřevěné kaple stála až do roku 1782. Patentem ze dne 13. ledna 1782 totiž císař Josef II., 
v rámci svých reforem, poustevny zrušil. Ludvík Langmartin se vrátil do mateřského kláštera a kaple 
osiřela.3 Stála tu dále až do konce třicátých let 19. století a postupně chátrala.  

Podstatná změna jejího osudu nastala v roce 1837. Tehdy došlo na Vikštejnském zámku k radostné 
události. Majiteli panství, Ferdinandu, hraběti von Arz-Wasegg se ke dvěma starším dcerám, jako třetí 

dítě, narodil 
pokračovatel 

rodu - syn 
Roderich. Jeho 
celé jméno bylo  
toto: Roderich, 

Emanuel, 
Ferdinand, Johan 
von Neuhaus, 
Anton, Bernhard, 
Paul Graf von 
Arcz Wassegg 
Neuhaus. Narodil 
se 29. června 

1837 a farář Johann Hausner jej takto 2. července    v 
 radkovském farním kostele pokřtil. O tom svědčí 
zápis v křestní matrice. A právě na počest narození 
svého prvorozeného syna se šťastný otec rozhodl na 
místě staré zchátralé dřevěné kaple postavit novou. 
Tak vznikla do současné doby stojící Roderichova 
kaplička. Majitelé panství ji udržovali a naposledy ji 
asi před osmdesáti lety opravili hrabata Razumovští. 
Dochovaná fotografie, pocházející z období mezi 
oběma světovými válkami, znázorňuje údajně 
hraběnku Razumovskou, klečící u kaple.  Po druhé 
světové válce z obce zmizeli její německy mluvící 
obyvatelé a odejít museli také hrabata Razumovští. 
Nově příchozí osadníci o kapli nic nevěděli a tak k ní 
občas jen někdo přinesl květiny a ztracený mariánský 
obraz byl později nahrazen obrazem svatých Cyrila a 
Metoděje. Kaple však opět postupně chátrala a na 
počátku třetího tisíciletí už byla ve velmi neutěšeném 
stavu. O její opravu se dlouho nikdo nestaral. 
Kaplička není oficiálně prohlášena kulturní památkou 
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a tak její stav nikoho příliš nezajímal. Svým způsobem však památkou je. Památkou „chtěnou“. Irena 
Bukačová o tom říká: „Památky jsou chtěné a nechtěné. Ne snad proto, že bychom ty nechtěné měli 
zbořit nebo odstranit, dělí se tak podle svého vzniku a účelu. Většina památek je nechtěných – tj. nebyly 
jako památky zamýšleny, šlo původně o funkční architekturu, sloužily k bydlení, obraně, modlitbě. Staly 
se památkami nedobrovolně, protože v průběhu času pozbyly svůj účel. Zůstala jim jen jedna, původně 
druhotná funkce – jsou ozdobou krajiny. Potom jsou ty druhé – chtěné. Ty již byly jako památky 
zamýšleny a jejich měřítko je drobnější. K ničemu praktickému se nehodí, nedá se v nich bydlet, často se 
ani schovat před deštěm. A přesto byly postaveny „na památku“, to bylo od počátku jejich poslání a 
zůstává až dosud.“  Čas jim dal do vínku budoucnost i přes jejich nepatrnou hodnotu či velikost. Jenom 
to o nich musíme vědět. Musíme znát jejich historii, abychom pochopili jejich význam a hodnotu. A to je 
také případ naší Roderichovy kaple. Až v poslední době se díky občanským sdružením Za Opavu a 
Radkov, jejichž duší jsou manželé Skalíkovi, kaple dočkala celkové opravy. Byly provedeny opravy zdiva, 
omítek, střechy, jež byla opět pokryta břidlicovou krytinou a doplněna křížem, opravena byla také 
ocelová mříž, uzavírající niku kaple a na její průčelí se opět vrátil po válce zničený nápis Roderich kapelle. 
Jeho smůlou bylo to, že zněl německy. A jméno Roderich také české nebylo. Tak tady to jméno po 
vyhnání Němců nemělo co pohledávat. Aby je nikomu nepřipomínalo. Kdyby ještě tehdejší ideologové 
věděli, že onen Roderich byl synem aristokrata, který zdejší německy mluvící lid určitě krutě vykořisťoval, 
nezůstala by nám do dnešních dob nejspíš ani ta kaplička. Naštěstí tady ztráta historické paměti 
pomohla a tato drobná církevní stavba, i když byla představitelkou zkostnatělých dogmat, se nám až do 
dnešních dnů dochovala. A v sobotu dne 24. listopadu 2012 se u ní, při příležitosti dokončení opravy a 
slavnostního vysvěcení, sešlo asi 50 lidí. Těch, kterým kaple není lhostejná a kteří chtěli být u toho, když 
bude opět v celé své nové kráse vrácena všem, kdo kolem ní jezdí a chodí. Po krátkém přivítání a 
informacích o průběhu oprav byla kaple, po krátké pobožnosti, P. Peterem Kerakem, správcem 

radkovské farnosti, vysvěcena. A ještě dlouho poté se všichni 
přítomní u kaple zdrželi, i když toho dne počasí moc nepřálo. 

Bylo to jednak dílem příjemné 
atmosféry a v neposlední řadě 
také díky dobrému pohoštění a 
punči, podávanému členy 
občanského sdružení Radkov.  

 

 

 Na další straně jsou snímky, zachycující atmosféru svěcení kaple. 



  

                                                                          
 


