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Text a foto: Vojtěch Pavelčík

Zapomenutý pomníček
Různých zapomenutých, ztracených a poničených
pomníčků, božích muk a podobných objektů je
po celé republice nepočítaně. Několik takových se
najde i v okolí Štěchovic. Asi nejzajímavějším je zde
zřejmě pomník zavražděnému hajnému Bedřichu
Vejmelkovi. I přesto, že stojí v kraji široké veřejnosti
dosti známém, okolí Štěchovic je trampy a turisty
doslova „prolezlé“, ví o něm jen málokdo…

Pomníček stojí stranou veškerých značených tras, běžně
používaných cest a nenajdete ho ani v žádné mapě. Tyčí
se u staré, leta již nepoužívané lesní cesty ze Slap do Štěchovic, a tak není divu, že když jej zakryly keře, téměř se
na něj zapomnělo. O jeho znovuobjevení se postaral
jeden nadšený chatař ze Slap v říjnu 2005, když ho
na pomník upozornili místní. Díky jemu byla vysekána
křoviska a obnoven již špatně čitelný nápis.
Pomník tvoří asi 1,5 metru vysoký žulový monolit vysekaný do tvaru kmene stromu, který stojí na kamenné podezdívce. Na čelní straně má nápis tohoto znění: „Svému
až do smrti věrnému služebníku Bedřichu Vejmelkovi
věnuje jeho vděčný pán, + 4. října 1892.“ Z toho není
příliš zřejmé, co se stalo a proč byl pomník postaven.
Bližší podrobnosti se lze dočíst až v soukromé kronice
současníka události, sedláka Matěje Lišky z nedalekého
Masečína. Ze zápisu vyplývá, že třiapadesátiletý Bedřich
Vejmelka byl hajným zdejšího revíru a na místě, někdy
také zvaném „Hřebínek“, byl 4. října 1892 ráno nalezen
mrtvý. Údajně ho pytlák střelil revolverem do levého oka,
podle jiných výpovědí šlo o sebevraždu. Bedřich Vejmelka po sobě zanechal vdovu s dcerou a synem. Odkdy
pomník na místě tragédie stojí a kdo je jeho autorem se
doposud zjistit nepodařilo. Onen zmíněný „vděčný pán“
je zřejmě hrabě Bedřich Westphalen, tehdejší majitel
slapského panství.
Pokud se chcete k pomníčku podívat, je asi nejlepší použít GPS navigaci a místo si v terénu najít. Pro ostatní je
zřejmě nejlepším řešením vyjít od křížení modré a zelené
turistické značky na rozcestí zvaném „Stará silnice, parkoviště“, které se nachází nedaleko benzínové pumpy
nad obcí Slapy. Od rozcestníku se vydejte po zelené
značce směr Štěchovice, asi po 1,3 km chůze po lesní

↓ Detail obnoveného nápisu na pomníku

asfaltové cestě dorazíte k místu, kde se říká „U sv. Josefa“
(není nijak označeno, ale stojí zde poničený stojan se
svatým obrázkem). Tady asfaltovou silnici opusťte a vydejte se po lesní cestě, která mírně klesá šikmo vpravo.
Na pomníček narazíte asi po 450 m, stojí přímo u cesty
v mlází po pravé straně. Uvedenou lokalitu naleznete
v mapě KČT č. 38 / A,B5.
GPS souřadnice pomníku:
49°50‘15.393“N, 14°23‘52.166“E
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