
sobota 26. 9. 2015 – jižní trasa na Dívčí kámen 
 

Munice  

Ottův slovník tvrdí, že ves Munice (číslo pomnožné) a s ní spojený rod Municů (též Munice, Municové) jsou 
připomínány již v jedenáctém století. Oficiální stránky obce Hluboká nad Vltavou datují první zmínku o obci do roku 
1384. Rodové jméno Municů bylo vytvořeno z původního staročeského výrazu muňa - člověk pomalejšího myšlení, 
naivní člověk. 
V osadě se dochovaly stavby ve stylu selského baroka (všechny budovy na návsi patří ke skvostům selského 
baroka a jsou památkově chráněny), novorománská kaple na návsi, hasičská zbrojnice, kamenná studna, 
křížky. 
 

Rybník Bezdrev  

je druhým největší rybník nejen v Jihočeském kraji ale i v celé České republice, produkcí ryb však zaujímá místo 

první. Rybník dostal svůj název dle toho, že původní bažina byla beze stromů, tzv. bez drev. Hráz rybníka je 

dlouhá 400 m a vysokou 7,8 m. Vodní plocha v nadmořské výšce 381 m má rozlohu 520 ha, katastrální výměra 
činí 520 ha. Na několika místech rybník dosahuje hloubky až 7 m. Obvod měří 18,5 km. Rybník je napájen 
Soudným (Netolickým, Bezdrevským) potokem, který je přítokem Vltavy. Svým umístěním má Bezdrev charakter 
údolní nádrže a jeho voda je dále rozváděna do menších rybníků a sádek. 
Bezdrev byl vybudován v letech 1490 – 92 na příkaz majitele panství Hluboká Viléma z Pernštejna. V současnosti 
patří rybník Bezdrev Rybářství Hluboká. Účelem stavby rybníka byl především chov ryb, jejichž nejhojnějším 
zástupcem je v rybníce tradiční kapr, ale najdeme zde samozřejmě množství dalších druhů, jako jsou např. štika, 
amur, lín či sumec. 
 

Čejkovice  

V písemných pramenech se jméno vesnice (Czeykowycz) vyskytuje kolem roku 1400 v krumlovském urbáři; další 
zmínka se datuje k roku 1423, kdy je v rožmberské popravčí knize zaznamenán výslech lupiče Jakoubka z 
Čejkovic.  

Památky – bývalý barokní panský dvůr, rozšiřovaný a upravovaný v 19. století, roubená stodola při jižním 

výjezdu ze vsi, kaplička sv. Jana Nepomuckého, z první poloviny 19. století, pomník padlým v 1. světové válce 

z roku 1921, Boží muka severozápadně od vesnice, při polní cestě do Pištína, pomníček dirigenta a skladatele 

Bohuslava Tvrdého při silnici na Dasný, kde roku 1946 zahynul při autonehodě, pomník neznámého ruského 
vojáka u silnice na Břehov. 
 

Břehov (německy Schwiehalm)  

Své jméno dostal Břehov údajně proto, že při založení byl ohraničen břehy okolních močálů. První písemná zmínka 
o vsi pochází z roku 1378. Dne 24. srpna 1883 obec navštívil Václav Beneš Třebízský a místní knihovně věnoval 
své spisy. Kromě toho navštívil také zdejší léčivou studánku. 
Památky – historické jádro obce s dochovanými usedlostmi ve stylu selského baroka, od roku 1995 vesnická 

památková zóna, novorománská kaple sv. Josefa z r. 1861 na návsi, hasičská zbrojnice z roku 1930, v horní 

části obce. 
 

Dehtáře (německy Dechtern)  

Obec je písemně doložena z roku 1334. Jméno Dehtáře získala tedy obec nepochybně proto, že zde bydleli 
dehtáři, vyrábějící dehet. Názvy tohoto druhu pocházejí pravděpodobně ještě z doby, kdy nevolní sedláci v okolí 
vykonávali pro knížecí hospodářství hromadně speciální práce naznačené svými jmény. Osada Dehtáře vznikla 
vnitřní kolonizací na původně zalesněné půdě. 
Památky – kaple sv. Floriana z poloviny 19. století, Boží muka na východním konci obce, pomník padlým v 1. 
světové válce z r. 1928, 
 

Rybník Dehtář  

je sedmý největší rybník v Jihočeském kraji a desátý v celé České republice. Vodní plocha má rozlohu 246 ha. 
Zemní hráz je dlouhá 234 m a vysoká 10 m. Objem vody je 6,5 mil. m³. Největší hloubka je 6,0 m. Leží v 
nadmořské výšce 406 m. Rybník Dehtář byl vybudovaný Rožmberky v době největšího rozkvětu hlubockého 

rybářství v 15. století. Byl napuštěn v roce 1479 a má rozlohu 260 ha. U cesty na hrázi rybníka roste památný dub. 

Ve střední části rybníka je ostrov, který slouží k chovu kachen. 
 

Čakov 
Známky o osídlení obce a jejího okolí spadají do mladší doby bronzové a doby halštatské, což doložily 
archeologické průzkumy při výstavbě v lokalitě „Ve Vrších“ a četné nálezy na okolních polích a v lesích. Obec 
Čakov je zmiňována již v roce 1262, tedy tři roky před založením města České Budějovice. V té době se uvádí v 
místě Velkého a Malého Čakova (neb Čékova) tři osady, z nichž dvě spojením vytvořily Velký Čakov a jedna Malý 
Čakov, který je uváděn v roce 1407 jako Czakowez, zahrnující osadu Vráž, která vymřela morem a zanikla. 

Památky – barokní fara z roku 1787, kamenná čtverhranná kašna v parčíku před kostelem, datovaná 1869, 
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kaple sv. Václava z roku 1883 naproti faře, asi 12 usedlostí ze druhé poloviny 19. a počátku 20. století, hasičská 

zbrojnice, farní kostel sv. Linharta s farou zmiňovaný v roce 1343. 
Kostel má na hlavním oltáři řezbářské sochy pozdní gotiky z roku 1520 a to sv. Linharta, sv. Korbiliána a sv. 
Prokopa. Na bočním oltáři je madona Čakovská. Tyto plastiky jsou v současné době umístěny v Alšově galerii v 
Hluboké nad Vltavou. Na druhém bočním oltáři je obraz a socha sv. Máří Magdaleny ze 16. století. V lodi kostelní 
je zazděný náhrobní kámen s nápisem: “Léta páně 1529 zemřel urozený pán Jiří Čákovec z Bohušic a na Čákovci 
tu středu před svatým Prokopem ve tři hodiny na noc a tuto tělo jeho pochováno jest a jeho duši Pán bůh rač 
milostiv býti a je do království nebeského přijati. Amen.“ Varhany byly pořízeny v roce 1889 za 1246,- zlotých. 
Věž kostela byla v roce 1930 nadezděna o 2,20 m a instalovány věžní hodiny se skleněnými ciferníky elektricky 
osvětlenými. 
Tři zvony byly ulity v roce 1536 firmou Perner z Českých Budějovic. Dva byly odebrány pro válečné účely v roce 
1917. Nově byly pořízeny v roce 1925 a znovu odebrány v roce 1943 německými úřady pro účely druhé světové 
války.  
Původní hřbitov býval v místě domu čp. 42 a byl obezděn kamennou zdí. V období roku 1883 byl zřízen hřbitov u 
jižní strany kostela. 
Památné lípy – po obou stranách kamenné kašny na návsi v Čakově byly zasazeny lípy v roce 1902. Lípa ve 
dvoře fary a dvě lípy u křížku v chalupách byly zasazeny v roce 1897.  
 

Holašovice (německy Hollschowitz)  

Ves, plánovitě založená kolem obdélné návsi snad někdy kolem poloviny 13. století, se připomíná k roku 1292, kdy 
Holašovice dostal od krále Václava II. klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě v rámci náhrady za jiný majetek, 
vrácený dědicům rytíře Svatomíra z Němčic.  
Zdejší unikátní soubor budov ve stylu tzv. selského baroka ze 70. let 19. století tvoří jedinečný celek, který je od 
roku 1995 vesnickou památkovou rezervací a roku 1998 byl zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Jde o 23 památkově chráněných výstavných usedlostí s celkovým součtem 120 budov, které utvářejí 
ucelený památkový soubor, včetně chlévů, stodol, maštalí, výměnků, sýpek, bran a různých ohrazení. Usedlosti 
jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi o rozměrech zhruba 210 x 70 metrů. 
Je zde téměř stoprocentně dochovaný středověký systém řazení jednotlivých usedlostí štítovými průčelími 
obytných domů a sýpek, propojených ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi. Uspořádání 
spolu s dochovaným štukovým dekorem tzv. lidového nebo selského baroka na většině průčelí dává celému sídlu 
neopakovatelnou atmosféru a výraz. Návštěvníka zavádí do prostředí vesnického sídla, jak bylo formováno 
složitým stavebním a výtvarným vývojem ve druhé polovině 19. století. 
Okolo rozlehlé obdélníkové návsi je i několik dalších budov, které nejsou evidovány jako nemovité kulturní 
památky, například bývalá obecní škola, dnes sloužící jako informační centrum. 
Na louce nad jihovýchodním okrajem vesnice postavil v roce 2008 místní občan, Václav Jílek, novodobý kromlech 
zvaný Holašovický kruh (kamenný kruh o průměru 30 m z 25 balvanů různých tvarů a velikostí). V roce 2011 v 
jeho blízkosti postavil dolmen ze tří čtyřmetrových a osmitunových balvanů, na nichž leží plochý kámen jako 
střecha. Balvany jsou žulové a pocházejí z kamenolomu v Blatné. Slavnostní otevření dolmenu se konalo 25. 
června 2011 a byl při něm umístěn plochý kámen tvořící střechu. 
 

Chmelná  

Památka – kaple. 
 

Stupná  
Památky – kaple, usedlost čp. 9. 
 

Chlumeček  

Památky – milník, tvrz. 
Tvrz Chlumeček – název je zdrobnělina od slova chlum, označujícího ve staročeštině vrch, kopec. Dnes již 
neexistující tvrz se nacházela v místě dnešní jednopatrové obytné budovy z 18. století a přilehlého hospodářského 
dvora. Sklepy pod obytnou budovou jsou jediným pozůstatkem tvrze. Tvrz, poprvé připomínaná roku 1440, byla na 
konci 16. století nově vybudována. K prostorné tvrzi, vystavěné z kamene, patřil také pivovar se sladovnou a 
hospodářské stavení. V době 18. století vznikl na místě tvrze hospodářský dvůr s obytnou budovou. Dnes je 
využíván k zemědělským účelům. 
 

Křemže  

Podle jednoho výkladu je Křemže pojmenována podle Křemžského potoka, který pojmenovali Keltové podle 
divokého druhu česneku rostoucího hojně podél něj. Připouští se ale i slovanský původ pojmenování od slova 
"křemen", který se v potoce vyskytuje, či od slovanského slova kremža (říčka tekoucí s velkým hlukem).  
První písemná zmínka o obci je z roku 1263, kdy patříla Dubenským z Chlumu. 
Památky – výklenková kaplička u kostela, výklenková kaplička u silnice do Mříče, Boží muka u hřbitova, fara, 
Husův sbor z roku 1930, pseudorománská hřbitovní kaple sv. Voršily s půlkruhovitou apsidou z roku 1905 
(původní kaple z r. 1550 byla zničena bleskem), Přírodní rezervace Dívčí kámen. 
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Kostel sv. Michaela archanděla – byl pravděpodobně postaven již koncem 13. století. Nejstarší část kostela je 
dnešní Sakristie - původní kaple pravděpodobně z konce 14. století, ke které byl v r. 1470 přistaven presbytář, 
dodnes zachovaný v původní gotické podobě. K němu dal v r. 1557 Jan Častolar z Dlouhé Vsi, první z pánů 
Dubenských, přistavit chrámovou loď. Jeho nástupce Alexandr Častolar pořídil v letech 1609-1614 pro kostel nové 
oltáře a rovný táflovaný strop. Kostel měl dvě kamenné věže, na nichž byly zavěšeny tři velmi krásné zvony. Kolem 
kostela byl hřbitov, podle popisu z r. 1678 ohrazený vysokou zdí. 
Chrámová loď, napojená na původní gotický a zachovalý presbytář má rozměry 21 x 14,25 m. Před bočním 
oltářem je cínová křtitelnice z r. 1637 s českým nápisem, že byla pořízena Janem Albrechtem Častolarem. 
Kostel měl tři zvony. Největší, který vážil 680 kg z r. 1729 a který byl dříve zavěšen na zvonici nad kostnicí u 
kostela, druhý menší sv. Michael, ulitý v roce vystavění Častolarova kostela v r. 1557 a třetí, který vážil jen 95 kg z 
r. 1552 a byl sem přenesen ze hřbitovní kaple sv. Voršily (měl krásný latinský nápis, který v překladu zní: Dej Pane 
mír našim dnům, poněvadž ho není). Na věžičku nad presbytář byl zavěšen umíráček o váze 36 kg s 
nerozluštitelným nápisem z gotických písmen. 
Za 1. světové války byly kostelu zvony odebrány. V r. 1926 byly pořízeny z darů věřících tři nové zvony. Zvon 
Maria o váze 527 kg a průměru 96 cm byl pořízen ze sbírek a darů, další dva menší darovaly dvě rodiny ze Stupné 
a ze Mříčí. Ale i tyto nové zvony musely být odevzdány na další vedení války v březnu 1942 a již se nevrátily. 
Jedině umíráček zůstává trvale ve své věžičce dál, žádným režimem nedotčen, aby se loučil se zemřelými při jejich 
odchodu z tohoto světa - dnes jako před desetiletími a staletími. 
Na hlavním oltáři je obraz patrona chrámu archanděla Michaela. Tento obraz maloval hlubocký rodák Rudolf 
Vácha, dvorní malíř rodiny Schwarzenberků. Sv. Michael - vítěz nad ďáblem, je zde představen zároveň jako 
symbol vítězství světla nad temnotou, dobra nad zlem, symbol pravdy a spravedlnosti, které brány pekelné 
nepřemohou. Levá ruka andělova je pokleslá - boj je vítězně dobojován, pravá s plamenným mečem směřuje ke 
zmítajícímu se satanovi, kterého navíc sv. Michael přidržuje pravou nohou v prachu. Modelem k postavě 
archanděla Michaela stála slečna Texlová, herečka mnichovského Rezidenztheatru,modelem k satanovi italský 
zpěvák Nigris. 
V kostele je možno si prohlédnout celkem 10 soch. Šest z nich je umístěno na vnitřních sloupech, zbývající čtyři 
jsou součástí z bočních oltářů. A dále křížovou cestu se 14 zastaveními z r. 1860. 
 

Dívčí kámen (Maidstein, Menštejn, lidově též Dívčák)  

Zřícenina na ostrohu při soutoku Křemžského potoka a Vltavy. Hrad byl založen rodem Rožmberků roku 1349 a 

týmž rodem opuštěn roku 1506. Po 500 letech od opuštění rodem svých zakladatelů přešel do vlastnictví obce 
Křemže. 
Dívčí kámen byl jeden z největších a nejmocnějších Rožmberských hradů. Jeho jádro bylo dvoupalácové (vnější 
zeď se dochovala až do 3. patra), v uspořádání typickém pro 14. století. Dále zde bylo předhradí s mohutnou 
okrouhlou věží (věž zanikla, hradby se zachovaly). Krom toho zde bylo ještě rozsáhlé přídatné opevnění (tzv. 
podhradí – latrán) s předvalem v uspořádání typickém pro velké rožmberské hrady (zaniklo). To vše ještě 
obklopoval příkop s padacím mostem. Dále už pracovala příroda - konkrétně strmé skály, na nichž byl hrad 
vystavěn. 
Zřícenina byla dříve volně přístupná. V roce 2005 však hrad získala obec Křemže, která začala v roce 2006 vybírat 
vstupné, omezila pohyb po lokalitě a zavedla otevírací hodiny, čímž znemožnila do té doby populární přespávání 
na zřícenině. Na druhou stranu vybrané finance slouží k financování zakonzervování zříceniny, aby nedocházelo k 
možným zraněním návštěvníků z důvodu padajícího kamení. 
 

Hospoda Na Zastávce, Vrábče 

Hospoda Na Zastávce je klasického vesnického typu. Nachází se poblíž vyhledávaných cyklostezek i pěší turistiky. 
 

Vrábče (j. č., tedy: ta Vrábče, do Vrábče, ve Vrábči; německy Prabsch) 

Četné archeologické nálezy dokládají osídlení v oblasti Vrábče už od střední doby kamenné, tedy z doby asi 8 - 5 
tisíc let před Kristem. První písemná zmínka o vsi Vrábče (villa Wrabczie) pochází z roku 1379. Název je odvozen 
od osobního jména Vrábek, znamená tedy „Vrábkova ves“. Vrábče v počátcích náležela k hradu Dívčí kámen, po 
jeho opuštění počátkem 16. století k panství Český Krumlov. Od roku 1850 je Vrábče samostatnou obcí vyjma 
mezidobí od poloviny roku 1985 do 23. listopadu 1990, kdy byla začleněna pod obec Boršov nad Vltavou. Je zde 
také naleziště vltavínů. 
Památky – výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 19. století, pseudogotická kaple sv. 
Václava z r. 1936 – podnět k výstavbě kaple vznikl na schůzi občanů 31. 8. 1935. Byl zvolen výbor, který zahájil 
jednání a celou stavbu i řídil. Musely být vyřízeny záležitosti kolem pozemků a stavební povolení. Projekt ve slohu 
gotickém vypracoval zdejší rodák pan Ing. Václav Fessl. Kámen do základů byl z lomu F. Hály, tmavý kámen na 
sokl přivážely koňské potahy z Němé strouhy, a místní kameníci ho opracovali. Cihly dováželi místní rolníci z 
okolních cihelen a bylo jich přivezeno na 90 000 kusů. Finanční zabezpečení stavby bylo kromě dotace Okresního 
úradu a darů větších firem a institucí. Celkové náklady na stavbu byly v projektu vyčísleny na 250 000,-- Kč, 
skutečné činily 74 000,-- Kč předválečné hodnoty. 
Již 13. 4. 1936 se uskutečnila slavnost svěcení základního kamene, který je zasazen u vchodu. Jsou v něm 
uloženy dokumenty o stavbě, současný tisk a běžné mince a bankovky. V blížícím se ohrožení naší vlasti bylo 
rozhodnuto zasvětit kapli českým patronům sv. Vojtěchovi, sv. Anežce a hlavnímu patronu sv. Václavu, jehož 
jezdecký obraz je na hlavním oltáři.  
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Kostelík je dlouhý 25 m, široký 8,5 m s 35 m vysokou věží. Stále zůstává jako majetek rozdělen mezi 32 vlastníků. 
Původní zvon byl za války zkonfiskován a v roce 1947 ze sbírky pořízen nový, který slouží dodnes. 
 

Pomníček amerického pilota u Boršova 
Pomníček amerického letce kapitána Raymonda F. Reutera, který velel 503. peruti 339té stíhací skupiny armády 
USA a tragicky zahynul, když jeho Mustang P-51 dostal přímý zásah při bombardování nedalekého letiště v Plané 
u Českých Budějovic, nalezneme ve svahu nad řekou Vltavou, asi 1,5 km západně od kostela v Boršově nad 
Vltavou. Odbočuje k němu 200 m dlouhá odbočka z červené TZ procházející údolím Vltavy. 
 

Boršov nad Vltavou (německy Payreschau)  

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1261, kdy se jako svědek na listině jmenuje Albert z Boršova (Albertus 
de Borschowe). Tento později přesídlil do Horní Stropnice a roku 1290 Boršov věnoval cisterciáckému klášteru 
Vyšší Brod. Vyšebrodský klášter pak představoval boršovskou vrchnost po dalších pět a půl století až do zrušení 
poddanství, jedinou výjimkou bylo krátkodobé zastavení vsi rožmberskému písaři Mikuláši z Pelhřimova za vlády 
Jiřího Poděbradského. K roku 1453 se připomíná přívoz přes Vltavu mezi Boršovem a Poříčím. Tragicky se do 
dějin obce zapsala událost, k níž došlo za stavovského povstání, tehdy o Božím těle 18. června 1620 vtrhli do 
zdejšího kostela uherští vojáci, pobili přítomné věřící i s farářem a kostel vyrabovali. Od roku 1850 se Boršov stal 
samostatnou obcí, která postupně začala srůstat s obcí Poříčí na protějším břehu. Roku 1884 postavili bratři 
Vlastimil a Dobroslav Zátkové u mlýna v Březí na protějším břehu nad Poříčím největší továrnu na těstoviny v 
tehdejším Rakousko-Uhersku, tento velký potravinářský podnik zde působí dodnes. V první polovině 90. let 19. 
století byla přes Boršov položena železniční trať do Českého Krumlova s přemostěním Vltavy, silniční most mezi 
oběma obcemi přibyl v letech 1916 až 1917. V Boršově končí vodácky nejfrekventovanější úsek Vltavy. 
Památky – farní kostel sv. Jakuba Většího – gotická jednolodní (12 × 10 m) stavba s pravoúlým presbytářem (8 × 
6,7 m), sakristií po severní straně a hranolovou věží, zakončenou dlátkovou střechou, v jz. průčelí. Původem raně 
gotický kostel, připomínaný roku 1290, byl v posledním desetiletí 15. století přestavěn (úpravy datovány dvojicí 
dochovaných letopočtů 1493 a 1496 na zdech). Z gotického období se dochovaly nástěnné malby po stranách 
presbytáře a lodi, též kamenná křtitelnice. Zařízení je převážně barokní, hlavní oltář pochází ze zrušeného kostela 
sv. Víta u Habří. Starobylostí vyniká velký zvon z roku 1495. K farnosti vedle všech částí obce Boršov nad Vltavou 
příslušejí též vsi Černý Dub, Homole, Koroseky, Kroclov, Nové Homole, Planá, Roudné, Vrábče a Závraty. 
Fara z roku 1791, kaplička z roku 1719, pomník Gustava Habrmana ve švestkovém sadu na SZ okraji vsi, 
pozůstatky zaniklého hradu z poloviny 13. století nad levým břehem Vltavy JZ od obce, bývalá a nyní hodně 
zdevastovaná tvrz velkostatku v Poříčí přestavěná na barokní zámeček s mansardovou střechou s pozdějším 
anglickým parkem, tzv. Hubatkova vila, kde je dnes Dětský domov. 
 

Vltavská cyklistická cesta 
Vede od pramene Vltavy do Borové Lady, Horní Vltavice, Frymburku, Lipna, Rožmberku nad Vltavou, Českého 
Krumlova, Zlaté Koruny, Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou, Týna nad Vltavou, Albrechtic nad Vltavou, 
okolo Písku na Zvíkovské Podhradí, přes Kučeř do Klučenic, přes Slapy, Štěchovice, Davle, Zbraslav, Prahu - 
Braník, přes Letnou do Stromovky do Prahy-Tróje a dále do Klecan, Veltrus a přes Všestudy Dědibaby, Zálezlice a 
Hořín do Mělníka. Cyklotrasa měří 456 km a je součástí mezinárodní trasy EuroVelo 7.  
 

Bavorovice  

Přinejmenším mezi lety 1228 a 1233 bylo sídlo v držení Pražského kláštera Svatého Jiří, po roce 1233 bylo závislé 
na hradu Hluboká (Froburg). Mezi rybníky Naděje a Velký Zvolen bylo ve středověku a počátkem novověku 
umístěno popraviště hojně užívané i ostatními obcemi. Poslední popravenou byla v roce 1773 služka Alžběta 
Prázdná odsouzená za infanticidu svého nemanželského dítěte. Tuto skutečnost připomíná místní památník. 
Vesnice je vyhlášena jako vesnická památková zóna. 
Začátkem 21. století byl poblíž obce objeven první případ ptačí chřipky na území ČR – jednalo se o zapáchající 
mršinu labutě nalezenou pod mostem přes Vltavu v zámostí (část Hluboké nad Vltavou). Labutě se v místě tohoto 
nálezu prakticky nezdržují. Mezi Bavorovicemi a Českými Budějovicemi však trvale pobývají hejna labutí, kde 
zřejmě labuť uhynula a byla unesena proudem Vltavy na místo nálezu. 
 

Židovský hřbitov v Hluboké nad Vltavou  

je situován při břehu Munického rybníka, přímo proti benzinové pumpě u silnice na Týn nad Vltavou. Je chráněn 
jako kulturní památka České republiky.  
Hřbitov, jenž má dnes rozlohu 1275 m

2
, byl založen kolem poloviny 17. století. Zachovala se zde celá řada 

pozoruhodných barokních i klasicistních náhrobků, z nichž nejstarší je datován rokem 1750. Pohřby se zde konaly 
do roku 1942. Je volně přístupný. 
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