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Pasportizace drobných sakrálních památek

Českého šv'1icarska
Podrobné zmapování drobných sakrálních památek na území Českého Šýcarska, tj. pasportizaci,
stavebně historický terénní průzkum, identifikaci objektů a zdokumentování jejich současného
stavu, vyhotovilo pro obecně prospěšnou společnost české šýcarsko občanské sdružení Drobné
památky severních čech zastoupené Mirostavem Prótterem V rámci projektu ,,Listen to the Voice of
Vittages - Rekonstrukce sakrálních památek v Českém šýcarsku,.. Na pasportizaci dáte odborně
spolupracovali: Mgr. Michat Panáček, Mgr. Jana Panáčková - Feixová, Mgr. Natátie Betisová, lng.
Kare[ Stein, |ng. Zdeněk Podhorský, Mgr. Eva Francová a Mgr. otdřich Hotešinský. Pasportizaci
připomínkova[a: Mgr. Klára Mágrová.

Dotčená katastrální území: Janov, Růžová, Jetřichovice, Česká Kamenice, Chřibská, Krásná Lípa,
Dolní Poustevna, Miku(ášovice, Staré Křečany, Děčín (pouze místní části Dotní Žteb, Prostřední Žteb
a Maxičky), Hřensko, Srbská Kamenice a Doubice
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',Projekt Listen to the Voíce of Villages je realizován prostřednictvím operačního programu Nadnárodní

spolupróce Střední Evropa a spolufinancován z ERDF.,,



období realizace: červen 2009 . duben 2010

Charakteristika drobných sakrálních památek (dále DSP): titinové kříže, Boží muka, drobné
kaptičky a kapte do objemu 950 bcm, sochy svatých, skalní ýktenkové kaple včetně deskoých
maleb svatých, votné kamenné skulptury a retiéfy. Do pasportizace byty zahrnuty objekty, které
nejsou zapsány v Ústředním seznamu kutturních památek České repubtiky. Ve rnýjimečných
případech byto pasportizováno někotik objektů zapsaných do Ústředního seznamu kutturních
památek, u nichž byt zjištěn vážnější technický stav.

Číslo parcelní a katastrální územi, na němž se jednotlivé DsP nachází, byly zaměřeny pomocí
přístroje: GPS zn. GARMIN eTrex Vista HCx. Vtastník objektu byt zjištěn ve veřejně přístupném
katastru nemovitostí na weboých stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
http:i /www.cuzk.czl.

Zájem obce o opravu: Všem obcím, na jejichž katastrech probíhata pasportizace DSP, byla zaslána

ýrua kvyjádření, u kteých DSP má obec zájem o opravu. U takto označených DSP byt zájem

zanesen do evidenčního tistu památky

Předpokládané náklady na opravu: orientační odhad možných nákladů na kompletní restaurování a

opravu DsP. Dětí se do čtyř kategorií: do 50 ooo Kč, 50 ooo..íoo ooo Kč, 100 000-200 000 Kč, nad
200 000 Kč

Kulturně historická hodnota: orientační rozčtenění DSP podte jejich kulturně historické hodnoty do
kategorií 1 - vysoká, 2 - střední, 3 .nízká

Splnění kritérií památek k obnově v rámci projektu ,,Listen to the Voice of Villages..: zhodnocena
byta míra poškození, turistická dostupnost a kulturně historická hodnota objektu

Kontakt na zadavatele:
České Šýcarsko, o.p.s.
Křinické náměstí 1161l10, 407 46 Krásná Lípa
191.; +420 412 383 000
e-mail : info@ceskeswcarsko. cz
www. ceskesvvcarsko.cz

Výběr pouŽité literatury, z nichž byly čerpány údaje o historii objektu:
Belisovó, N.: Putovóní po duchovním panství Krósnolipska. lng. Vladimír Hanók, Děčín 2005

Be1isovó, N. - Patzelt, Z. - Sojka, Y.: Lidové pamitky Českého Šýcarska. České šýcarsko o.p.s.,

y:;::,ť:;.:?r:", 
ýklenky a kaple v Českém Šýcarsku, oblastní muzeum v Děčíně, Děčín 2006

Brejchová-Steinovó, N.: Zjanštěnó item zjančenó léta na Děčínsku, okresni muzeum Děčín, Děčin

2001
KoI. autorů: Kamenné kříže Čech a lvloravy. Argo, Praha 1997
Minichbauef , L. - Rež, J,: Kamenné pamótky v DoIní Poustevně a okolí. Petr Polda, DoIní Poustevna
2003
Stein, K.: Pomníčky Lužických hor a Českého šýcarska, Vestri, Liberec 2005
Steinovó, N.: ZkameněIé osudy. Z historie kamenných křížŮ na Děčínsku. Vladimír Štinat - PS Děčin.
Děčín 1994
České Šýcarsko. Zpravodaj Spróvy Nórodního parku české Šýcarsko
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,,Projekt Listen to the Voice of Viltages je realizovón prostřednictvím operačního programu Nadnórodní

spolupráce Středni Evropa a spolufinancován z ERDF.,,
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PAsPoRTIZAčNÍ r,rsr
Drobné sakrální památky českého Švýcarska

Název památky:

Typ památky:

kříž s kamenným podstavcem
Čís|o památky:

MI 046
Obec:

Mikulášovice
Katastrá|ní území:

Miku|ášovice
Čís|o parce|ní:

ss0lt2
Souřadnice objektu v mapě:

N 50.973987, E14.380002
Zapsaná ku|turní

NE
Součást kostelní stezky:

NE
Zá|em obce o opravu:

NE

Zájem jiného subjektu o opravu:

NE

Ku|turně historická hodnota: I Stupen poškození:

1 . vysoká | 2. středně poškozená
Předpok|ádané nák|ady na opravu:

od 50 000 do 100 000,- Kč
Datum:

12.07.2009
Poloha:

Salmov - naproti domu čp.36

V|astník objektu:

Město Mikulášovice

Technický stav:
ZrezivěIý kovaný kříž, na kterém chybí plechové korpusy postav.

Popis památky:
Kovový křiŽ na rrysokém kamenném podstavci' Podstavec je členěn na patku, dřft a hlavici" Krychlová patka přechází drobným
profilem do dřftu ve tvaru mírně se zuž,ujícího komolého čtyřbokého jehlanu, kteý je římsovou pro|tlovanou hlavicí oddělen od
půlválcového nástavce. Na čelní a bočních stranách patky a dřftu jsou kartuše s mělce rytým obrysem. V kartuši na čelní straně dřftu
je rytý nápis MARIA 1791ZP. Nad níje plasticlcý stylizovaný reliéf kruhového tvaru s vyrytým IHS. Reliéfně zdobeny jsou i okraje a
střed válcového nástavce do jehoŽ vrcholu je zasazena kovaná pásovina kříže jehoŽ homí rameno chybí. Ve spodní části je
přinýováno rameno pro uchycení postav evangelistů nebo andflku. Svislá pásovin a je ze zaďní strany podepřena šikmým prutem
přichyceným k objímce kolem hlavice podstavce. Dopředu vybíhá kovový držákpro lampu. ZakříŽemstojí dva sloupky po plůtku'
Všechny kamenné části jsou zežu1y. Po stranách kffže rostou dvě mladé lípy. Rozměry podstavce jsou 48 x 3l x 205 cm (š,h,v),
ýška kříže je cca 250 cm.

Sp|nění kritérií památek k obnově:
Ano - jedná se o památku, která se nacbází v intravilánu obce'

Historické údaje:
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