
Seznam památek v obci Studený

památka m ěsto lokalita o památce

1. 

kaplička se 
samostatným 
prostorem a 
zvoničkou

Petrova Lhota

v lese u studánky, v pomístní 
části "U Kněžny";                

stavba č. 86 - kú Studený, 
stavba č. 14 - kú Skoranovice

Původně na místě visel na stromě obraz Panny Marie. 
V roce 1919  zde  rodina Vošických z Petrovy Lhoty 
čp. 5 nechala vystavět zděnou kapličku se zvoničkou. 
Před kapličkou je roubená studánka se sedlovou 
šindelovou střechou, dle pověsti se zázračnou vodou. 
V roce 1990 byla provedena rekonstrukce kapličky. 
Dne 19. 7. 2007 došlo při větrné smršti ke stržení a 
poškození celé věžičky a části střechy pádem 
okolních strom. Při opravě v roce 2008 byly do věžičky 
vloženy dokumenty týkající se obce Studený a 
Martinice. Dne 6. 7. 2008 u příležitosti konání 
Kněženské pouti byla kaplička opětovně vysvěcena.

2. kaplička výklenková Petrova Lhota
pod domem čp. 5, proti 
rybníčku; číslo parcely 

1614/1
Zděná kaplička s proskleným výklenkem a oltáříkem s 
květinovou výzdobou. Na betonové stříšce uprostřed 
je umístěn kovový kříž s Kristem. Udržovaná.

3. kříž Petrova Lhota
u odbočky ze silnice do 

Petrovy Lhoty; číslo parcely 
1908, kú Studený

2 m vysoký litinový kříž na kamenném soklu s Kristem 
a Madonkou na patce. Udržovaný.

4. zvonička sloupová Petrova Lhota
u čp. 13, kú Studený, číslo 

parcely 1614/1

Zvonice betonová o celkové výšce 3 m se skládá z 
horní části tvaru písmene U o výšce 1 m a sloupku o 
výšce 2 m. Nahoře je zakončena malou sedlovou 
stříškou se střešními taškami, po kterými je umístěn 
zvon. Uprostřed stříšky je umístěn křížek. Udržovaná.

5. boží muka sloupová Petrova Lhota
na kraji lesa směrem ke 

"Kněžně", kú Studený, čp. 
1542

2 m vysoká kamenná boží muka v horní části s 
proskleným výklenkem, uvnitř soška anděla. 
Postavená v roce 1915 rodinou Děkanovských z 
Petrovy Lhoty čp. 4. Udržovaná.



6. haltýře Petrova Lhota
kú Studený, číslo parcely 

1345; u rybníka

Předmětem ochrany je dvojice roubených haltýřů na 
p.p. 1345. Jsou to roubené stavby s průtokem vody 
sloužící k sádkování malého množství ryb. Z 
původních tří haltýřů, které stály v řadě za sebou na 
kraji rybníku uprostřed návsi štítově orientovány vodní 
ploše, se dochovaly dosud jen dva objekty. Jde o 
roubené stavby bez podezdívky obdélníkového 
půdorysu, z nichž jeden má šest trámů roubení a 
menší pak pět. Trámy roubení jsou v rozích spojeny 
na rybinu. Šířka obou haltýřů je 190 cm, větší má 
délku 270 cm a menší 228 cm. Oba objekty mají 
stejnou výšku 160 cm. Sedlová střecha obou haltýřů 
je krytá dvojitou vrstvou šindele. Dveře o rozměrech 
80x35 cm jsou svlakové, jištěné petlicí a zámkem. 
Štíty obou haltýřů jsou skládány ze svisle kladených 
prken, na spodní straně profilovaných. V Petrově 
Lhotě se jedná o jediné objekty tohoto typu v této části 
středních Čech. Oprava těchto objektů byla 
provedena tesaři z Křivsoudova a Bubeneč Lhoty v 
letech 1980-85.

7. židovský hřbitov Studený
číslo parcely 414, kú 
Studený, JV od obce

Židovský hřbitov leží jihovýchodním směrem od obce. 
Je obehnán kamennou ohradní zdí  z části 
rozvalenou, která tvoří nedílnou součást celého 
hřbitova. V jihovýchodní části hřbitova stála původně 
márnice se stanovou střechou a obloukovitými 
klenutými vraty, kterou byl vstup na hřbitov. V 
současné době zůstalo zachováno pouze torzo zdi 
márnice a přístup na hřbitov je možný nově 
zhotovenou dřevěnou laťovou brankou. Náhrobní 
kameny pocházejí z 18. století, ale i tři z nich pak z 
první poloviny 20. století, kdy rodiny zahynuly v 
koncentračním táboře za II. světové války. O hřbitov 
se stará rodina Saidlerových, která hřbitov pravidelně 
navštěvuje.

8.

kaplička se 
samostatným 
prostorem a 
zvoničkou

Studený
na návsi, číslo parcely 

1553/3, stavební parcela 78

Kaplička se zvoničkou byla postavena v roce 1896. 
Původní zvon ve věžičce byl nahrazen novým v roce 
1919 a celková oprava kapličky byla provedena v roce 
1926. V současné době je pravidelně prováděna její 
údržba. Zvon kapličky je použáván jen při zvláštních 
příležitostech, zvoní se ručně.

9. kříž Studený za čp. 56, číslo parcely 1848
3 m vysoký litinový kříž s Kristem na kamenném 
soklu, který nechala postavit rodina Moravcových čp. 
15 z obce Studený. Udržovaný.



10. kříž Studený
uprostřed návsi u zahrady čp. 

12; číslo parcely 1552/3

3 m vysoký litinový kříž, s Kristem a kamenným 
podstavcem, s obdélníkovým štítkem s nápisem "Ku 
cti a chvále, postavil r 1885 Antonín Vlasák, první 
učitel ve Studeném." Dole u patky kříže je Madona v 
ozdobném obdélníkovém rámečku.

11. kříž Studený
na návsi (vedle kapličky), 
číslo parcely 1553/3. 
stavební parcela 78

3,25 m vysoký litinový kříž s Kristem na kamenném 
soklu. Udržovaný.

12. kříž Studený
v horní části osady na levé 
straně silnice 11232 směr 

Onšov u domu čp. 34

3m vysoký litinový kříž na kamenném soklu s Kristem, 
pod ním kulatý štítek, který drží dva andělíčci, třetí 
andělíček je umístěn u kamenného podstavce. 
Udržovaný.

13. pomník padlým Studený

čtyřdílný kamenný pomník s 
leštěnou deskou a 

seznamem padlých v 1. 
světové válce;                 číslo 

parcely 130

Pomník byl postaven v letech 1918 a 1920 vedle 
kapličky v obci jako čtyřdílný kamenný s černou 
deskou a čtrnácti jmény občanů, kteří padli v 1. sv. 
válce. Nad deskou je umístěn mosazný znak 
legionářů. Kolem roku 1928 byl přemístěn na 
křitovatku před dům čp. 15. Později byl posunut na 
parcelu 130 z důvodu narovnání silnice. Zde stojí 
dodnes. V roce 2006 byla obnovena poškozená 
opaxitová deska se jmény padlých vojínů a v roce 
2007 došlo k úpravě celého okolí pomníku. O pomník 
je pravidelně celoročně pečováno.

14. kříž Studený
pravá strana silnice 11232, 
200 m za obcí směr Onšov, 

číslo parcely 1837
Kamenný kříž s Kristem o celkové výšce 3m. 
Postavený rodinou Vošických, Studený čp. 43.

15. kříž Studený
proti čp. 51, u domu čp. 55; 
číslo parcely 112, silnice 

11232

3 m vysoký litinový kříž s Kristem, který stál původně 
na pozemku, kde byla prováděna stavba čp. 51. Z 
tohoto důvodu byl přesunut na protější stranu za 
silnici. Křížek dala postavit rodina Beladova, Studený 
čp. 10.

16. kříž Studený
za domem čp. 15; číslo 
parcely 758/1, kóta 553, 
přístup po cestě 1584/1

Na rozcestí stojí kamenný kříž o celkové výšce 4 m, 
postavený rodinou Závorkových v místě zvaném Na 
Obůrku.

ve Studeném 27. 1. 2011
vypracovala: Marta Slavětínská


