
Hlasujte o nejlépe opravenou kulturní památku 

Jm kraje v roce 2019 

Dnešním dnem 16. březnem 2020  bylo spuštěno sms hlasování o nejlépe 

opravenou kulturní památku v Jm kraji v r. 2019. 

Obec Vanovice přihlásila do této soutěže opravený „Kříž u kostela sv. Václava 

ve Vanovicích“, který je ve vlastnictví Obce Vanovice. 

SMS hlasování potrvá do 31. března 2020. 

Podpořit nás můžete zasláním sms ve tvaru  HLA PAMATKY 31 

na telefonní číslo: 736 301 599. 

Obec v případě Vaší výrazné podpory může obdržet finanční ocenění, 

které využije pro další opravy kulturních památek v obci. 

                                   Děkujeme 

 

Odkaz na soutěž naleznete na stránkách Jm kraje   

www.kr-jihomoravsky.cz                         v sekci soutěže a výzvy 

 

31. Vanovice, kamenný kříž před kostelem sv. Václava 

Kategorie: díla výtvarného umění 

Umístění: Vanovice, okres Blansko 

Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Václava, 45102/7-621 

Vlastník: Obec Vanovice 

Charakteristika: Kamenný kříž stojí poblíž hlavního vstupu do areálu kostela sv. Václava 

před hřbitovní zdí. Na základně a několikadílném odstupňovaném soklu je osazen krucifix s 

korpusem. Kristus má hlavu skloněnou k pravému rameni a nad hlavou nápisovou destičku 

INRI. V nice ve spodní části podstavce se nachází reliéf s Pannou Marií Bolestnou, nad římsou 

pak menší volutový nástavec se symboly eucharistie (kalich s hostií, vinná réva, klasy obilí). 

Na zadní straně podstavce je uveden letopočet 1843. 

Opravy v roce 2019: Zcela havarijní stav kamenné základny kříže si vyžádal demontáž díla 

a odvoz do ateliéru. Následoval restaurátorský průzkum zaměřený na míru narušení kamene, 

stav kovových spojů a na stratigrafii reliéfní výzdoby a nápisů. Plochy kamene byly očištěny 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/


od silných nánosů biologických činitelů i atmosférického znečištění. Na uvolnění tmavých 

depozitů bylo použito zábalů. Poškozená patka horního dílu kříže byla nastavena přírodním 

pískovcem do původního tvaru a pomocí nerezové armatury připojena k originálu. Po očištění 

kamene následovalo opakované zpevnění. Po uplynutí technologické přestávky byly chybějící 

profilace, včetně poškozených míst, doplněny probarveným minerálním tmelem. Na základě 

výsledků průzkumů byl na reliéfu Panny Marie Bolestné odstraněn neadekvátní nátěr 

stříbřenkou a symboly eucharistie pozlaceny plátkovým zlatem. Kříž byl poté osazen na novou 

základnu, na místě provedeno spárování a finální retuš. Restaurování provedla Michaela 

Mrázová. 

Zhodnocení: Neodkladný komplexní restaurátorský zásah zajistil pozastavení probíhajících 

degradačních procesů a vedl ke zvýšení prezentační hodnoty památky, která stojí v 

bezprostřední blízkosti kostela a hřbitova, spojeného s kulturní historií obce. 

 

Dosavadní počet hlasů celkem: 1  

 

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 31 na telefonní číslo: 

736 301 599 

 

 

 

       

               Po restaurování                Před 

 


