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Na místě dnešního památníku stál původně pomník obětem 1. světové války, postavený na náklady 
obce ve dvacátých letech 20. století. Jeho autorem byl akademický sochař Josef Obeth z Velké Kraše. 
Představoval ho žulový sloup s válečnými reliéfy z mramoru doplněný kamennými lavicemi, dlážděním 

a přístupovým schodištěm. Sloup o výšce 9 m byl pokryt čtyřmi reliéfy s těmito výjevy: zápas sv. Jiří s drakem, 
boj na bitevním poli, zmrtvýchvstání a válečná vdova se sirotkem. Osud původního válečného pomníku 
zpečetilo rozhodnutí ONV Jeseník z října 1950 o odstranění pomníku vzhledem k tomu, „že udržování tohoto 
památníku je pro nynější dobu nežádoucí“. Likvidací pomníku byl pověřen zaměstnanec MNV Vápenná p. 
Kaňa. Dále je známo již jen to, že obelisk zakoupil v r. 1951 nejmenovaný sochař ze Vsetína a že byl odstraněn 
někdy v průběhu května téhož roku. Zda z mramoru a žuly vzniklo nové umělecké dílo nebo posloužil jako 
stavební materiál, již patrně nezjistíme. 

V letech 2001 - 2003 byl díky dotaci Ministerstva obrany ČR památník, byť ve zjednodušené podobě, obnoven 
a byl věnován obětem válek. Na kopci při silnici k Žulové znovu ční sloup, k němuž vede schodiště stíněné 
alejí bříz. Reliéfní výzdoba nebyla z pochopitelných důvodů obnovena.

Druhým připomenutím obětí 1. světové války ve Vápenné je reliéf „Bolestná Matka Boží“ ve vstupním pros-
toru kostela sv. Filipa. Je proveden v pískovci a jeho autor, opět sochař Josef Obeth, zvolil motiv Piety. Dílo 
zůstalo dochováno bez pamětních desek se jmény padlých. Centrální scénu Matky Boží, držící mrtvé tělo 
Ježíše Krista, doplňují drobnější postavy válečných obětí a celý výjev stojí na zeměkouli v mracích obtočené 
hadem dštícím oheň. Reliéf je zrenovován a vyčištěn.

W miejscu dzisiejszego pomnika pierwotnie stał pomnik poświęcony ofiarom pierwszej wojny 
światowej, który został zbudowany na koszt miejscowości w latach dwudziestych XX wieku. Jego au-
torem był rzeźbiarz akademicki Josef Obeth z  miejscowości Velká Kraš. Była to granitowa kolumna 
z marmurowymi płaskorzeźbami o tematyce wojennej, obok były kamienne ławki, chodnik i schody. 

Kolumna o wysokości 9 m posiadała cztery płaskorzeźby z następującą tematyką: walka św. Jerzego ze 
smokiem, walka na polu bitwy, zmartwychwstanie i wdowa wojenna z sierotą. O losie pierwotnego pomnika 
rozstrzygnęła decyzja ONV Jeseník z października 1950 roku, nakazująca zburzenie pomnika ze względu na 
to, „że utrzymanie tego pomnika nie jest pożądane w dzisiejszych czasach“. Zadanie likwidacji pomnika było 
powierzone pracownikowi MNV Vápenná p. Kani. Następnie wiadomo jedynie to, że obelisk kupił w 1951 r. 
nieznany rzeźbiarz z Vsetína i że został usunięty prawdopodobnie w maju tego roku. O tym czy z marmuru 
i granitu powstało nowe dzieło sztuki lub materiał został wykorzystany do budowy, pewnie się już nie dow-
iemy. 

W latach 2001−2003 dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej, pomnik został odnowiony /
chociaż w bardzo uproszczonej postaci/ i poświęcono go ofiarom wojen. Na wzgórzu przy drodze do Žulovej 
znowu góruje kolumna, do której prowadzą schody zacienione aleją brzozową. Ze zrozumiałych powodów 
płaskorzeźby nie były odnowione.  

Drugim przypomnieniem ofiar pierwszej wojny światowej w Vápenné jest płaskorzeźba „Matka Boża Bolesna“ 
w pomieszczeniu wejściowym kościoła św. Filipa. Jest wykonana z piaskowca a jej autor, znowu rzeźbiarz 
Josef Obeth wybrał motyw Piety. Dzieło zostało zachowane bez tablic pamiątkowych z nazwiskami poległych. 
Centralną scenę, Matka Boża trzymająca martwe ciało Jezusa Chrystusa, uzupełniają małe postacie ofiar wo-
jennych, cała scena została umieszczona na kuli ziemskiej znajdującej się w obłokach, która jest owinięta 
przez węża. Płaskorzeźba została odnowiona i wyczyszczona.
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Současná fotografie pomníku
Teraźniejsze zdjęcie pomnika

Reliéf „Bolestná Matka Boží“ v kostele sv. Filipa
Relief „Matki Bożej Bolesnej“ w kościele św. Filipa

Původní pomník
Pierwotny pomnik


