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Katalog evidence drobné sakrální architektury v okrese Kroměříž

Katalog slouží k vyhledání drobných církevních památek na území okresu Kroměříž. Památky jsou 
seřazené v jednotlivých obcích  podle abecedy.  Každý záznam obsahuje  fotografii  památky,  její 
popis, místo, GPS souřadnice a další informace, pokud existují. Katalog je zaměřen na tyto typy 
památek:  kříže (kamenné,  litinové,  kombinované),  sochy  svatých (pokud  jsou  samostatně  na 
podstavci), boží muky (sloupové a zděné), kapličky (poklony) a svaté obrázky (drobné, většinou 
dřevěné obrázky na sloupku). V katalogu naopak nejsou zařazené tyto objekty: kostely, velké kaple, 
zvonice, piety, hřbitovní kaple, morové sloupy, větší sousoší, památníky padlých ve válkách (až na 
výjimky), pylony, mohyly, busty, sochy umělců a politiků, moderní plastiky a další.

Obce zastoupené v katalogu:
Alexovice, Bařice, Bezměrov, Bílany, Bílavsko, Blazice, Blišice, Bojanovice, Bořenovice, Brusné, 
Břest,  Bystřice  pod  Hostýnem,  Cetechovice,  Cvrčovice,  Dobrotice,  Divoky,  Drahlov,  Dřínov, 
Hlinsko  pod  Hostýnem,  Holešov+Všetuly,  Honětice,  Horní  Lapač,  Hoštice,  Hradisko,  Hulín, 
Chomýž, Chrášťany, Chropyně, Chvalčov, Chvalnov, Jankovice, Jarohněvice, Jestřabice, Karolín, 
Količín,  Komárno,  Koryčany,  Kostelany,  Kostelec  u  Holešova+Karlovice,  Kotojedy,  Kroměříž, 
Kunkovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lechotice, Lhota, Lhotka, Libosváry, Lísky, Lískovec, 
Litenčice,  Loukov,  Lubná,  Ludslavice,  Lutopecny,  Martinice,  Medlov,  Měrůtky,  Milovice, 
Míškovice,  Morkovice+Slížany,  Mrlínek  ,  Němčice,  Nětčice,  Nítkovice,  Nová  Dědina,  Osíčko, 
Pacetluky,  Pačlavice,  Počenice,  Podhradní  Lhota,  Pornice,  Postoupky+Miňůvky,  Prasklice, 
Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Rajnochovice, Rataje+Popovice, Roštění, Roštín, Rusava, Rychlov, 
Rymice,  Skaštice,  Skržice+Olšina,  Slavkov  pod  Hostýnem,  Soběsuky,  Sobělice,  Sovadina, 
Strabenice, Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Tetětice, Těšánky, Těšnovice, Trávník, Troubky
+Zdislavice,  Třebětice,  Tučapy,  Uhřice,  Újezdsko, Vážany,  Velké Těšany,  Věžky,  Vítonice,  Vlčí 
Doly,  Vrbka, Záhlinice, Zahnašovice, Záříčí,  Zástřizly,  Zborovice,  Zdounky+Lebedov, Zlamalka, 
Zlobice, Žalkovice, Žeranovice, Žopy.

Statistické údaje:
v katalogu je popsáno přes 700 objektů. Z toho je 431 křížů, 83 svatých obrázků, 60 soch Panny 
Marie, 59 kaplí, 37 soch sv. Jana Nepomuckého, 26 božích muk, 15 soch sv. Floriána, 11 soch sv. 
Josefa, 11 soch sv. Anny, 6 soch Ježíše Krista a zbytek jsou ostatní památky po jednotkách kusů. 
Nejvíce objektů je ve městě Kroměříž (17 křížů, 5 soch Nepomuka, 3 kapličky a další památky). 
Pokud je v katalogu uvedena křížová cesta, je zapsána jako jeden objekt. Pokud stojí po boku kříže i 
sochy svatých, nejsou uvedeny samostatně, ale jen jako součást kříže. Sochy na zdi (ve výklencích) 
kostela nejsou zahrnuty do katalogu.

Přílohy:
na konci katalogu jsou uvedeny zaniklé a zmizelé objekty, tedy ty památky, které se již nepodařilo 
dohledat  a  nestojí  již  na  svém místě.  Některé  z  nich  jsou  uloženy v  depozitu  Holešov  (dříve 
Rymice). Popsáno je na 20 zaniklých objektů, kdy je uvedena mapka a souřadnice GPS, případně i 
fotografie, pokud je dostupná. Další zaniklé objekty jsou popsány v abecedním pořádku podle obcí.

Zdroje informací:
kromě vlastního pátrání s mapou jsem bádal i ve Státním okresním archívu Kroměříž, v Knihovně 
muzea Kroměříž,  v knihovně Holešov a komunikoval jsem se starosty měst  a obcí,  případně s 
pamětníky.



Objekt č.: 1

Místo: Alexovice, u silnice vlevo od žel. přejezdu.

GPS: 49.3189672N, 17.5357806E

Rok: 1906

Rekonstrukce:

Popis: na hranolovém soklu je podstavec s deskou s textem,  
nad ním římsa a dřík na kterém je kříž s Kristem. Kříž stojí  
mezi stromy a je udržován.

Nápisy: vpředu: „Svěz zranil tě? Tvé slzy kanou? Před křížem 
klekni, téci přestanou.“ Vzadu: „L.P. 1906.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Kříž v Alexovicích v roce 1940. Foto: obecní úřad Třebětice.



Objekt č.: 2

Místo: Bařice, u hřbitova

GPS: 49.2506975N, 17.4246622E

Rok: 1899

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenný kříž  se  zdobeným podstavcem s  plastikou Panny  
Marie a plastikou kalichu, na podstavci kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Ve kříži jest má jediná naděje. Kříž Páně budiž vždy 
při mne, kříž Páně buď mým útočištěm. Blahoslavená Panno Marie 
oroduj za nás.“ Vzadu: „Věnovali ke cti a chvále Boží manželé Josef a 
Antonie Musilovi rolníci z Bařic 1899.“

Historie:  kříž  stojí  na  místě  staršího  dřevěného  kříže  a  nechali  jej  postavit  
manželé Musilovi z čp 31. Při plánovaném zřizování hřbitova r. 1921 bylo navrženo 
kříž přesunout na hřbitov, ale s tím manželé Musilovi souhlas nevyslovili a tak kříž 
stojí  na  svém místě  doposud.  Kříž  odnepaměti  obklopovaly čtyři  vzrostlé  lípy.  
Později došlo vlivem věku a povětrnostních podmínek k poškození a následnému 
odstranění lip, z toho jedna z lip při vichřici v srpnu 2001 poškodila blízký kříž.  
Dnes roste poblíž kříže jen jedna lípa. Při tomto kříži se vykonávala v Křížové dny 
ve středu první pobožnost. Dříve zde stával kříž dřevěný.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 3

Místo: Bařice, park na dolním konci obce

GPS: 49.2449092N, 17.4282319E

Rok: 1904

Rekonstrukce: 1999

Popis: kamenný kříž s hranolovým podstavcem s nikou, ve které je soška 
Panny Marie. Po bocích plastiky Cyrila a Metoděje.  Tělo  Krista  je  
kovové.

Nápisy:  vpředu: „Pozdraven buď svatý kříž na němž umřel  
pán Ježíš.“

Historie: kříž darovali obci manželé Přecechtílkovi z čp 9. Kříž stál na 
dolním konci obce. Zde stál až do roku 1969, byl  poškozen sovětským  
tankem. Vrchní část byla zcela zničena a torzo převezeno ke hřbitovu, kde 
čekalo  na  opravu  třicet  let.  Slavnostní  vysvěcení  opraveného  kříže  se  
konalo 3.10.1999, jako ideální místo byl vybrán park na dolním konci obce. 
Původní  soška  sv.  Josefa  byla  v  krátké  době  po  slavnosti  odcizena  a  
nahrazena stávající soškou p. Marie.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 4

Místo: Bařice, na hřbitově

GPS: 49.2500011N, 17.4242389E

Rok: 1922

Rekonstrukce: 2008

Popis:  kamenný kříž  s  hranolovým podstavcem, na kterém  
jsou podobenky padlých občanů Bařic v 1. světové válce.

Nápisy:  vpředu: „Věrně sloužili jste České vlasti, věrně stáli při svém  
národu, hotovi jste byli život klásti, v boji za práva i svobodu.“ Vzadu: „Ke 
cti a chvále Boží věnovala obec Bařice LP 1922.“

Historie: kříž na nově zřízeném hřbitově je věnován bařickým občanům 
padlým v 1.sv. válce. Byl postaven na náklady obce, porcelánové fotografie 
si pozůstalé rodiny hradily samy. Vlivem času a povětrnostních vlivů dostal 
vzhled  kříže  trhliny,  porcelánové  podobenky opadaly  a  ztratily  se.  Po  
mnoha  letech  se  na  podzim  r.  2008  uskutečnila  celková  opravu.  Z  
původních 14 podobenek se podařilo opětovně získat jen dvě. Zbylé byly 
nahrazeny  prázdnými  porcelánovými  oválky,  aby  zůstal  vzhled  kříže  
stejného charakteru jako doposud. Některá jména byla natolik poškozena, 
že je nebylo možno běžným způsobem opravit a na jejich místo musela být 
vsunuta pískovcová deska, do které bylo jméno vyryto.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 5

Místo: Bařice, u silnice na Těšnovice

GPS: 49.2526122N, 17.4244306E

Rok: 1920

Rekonstrukce: 2011

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské s Ježíškem v  
náručí, na zdobeném podstavci.

Nápisy: vpředu: „Pod ochranu tvou se utíkáme Panno Maria  
sv. Hostýnská.“

Historie:  sochu  nechal  postavit  Antonín  Přecechtílek  a  
manželé Běhalovi z čp 9. O památce není zmínka v obecní  
kronice.  Vysvěcení  proběhlo  13.6.1920.  Toho  data  údajně  
dorazili z první světové války někteří z bařických legionářů. V 
září  2011  byla  socha  zrekonstruována.  Práce  provedl  p.  
Ferdinand Zmrzlík z Olomouce za celkovou částku 84 900 Kč.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 6

Místo: Bařice, před domem čp 78

GPS: 49.2475964N, 17.4217536E

Rok: 2004

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis:  svatý  obrázek  v  podobě  vitríny  na  sloupu,  uvnitř  
malovaný obrázek Panny Marie Hostýnské.

Historie:  obrázek  byl  před  č.p.  78  umístěn  na  jaře  2004.  
Namaloval jej Jaromír Blažek z Kunovic, zeť p. Stančíkové,  
která bydlela na č. 78.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 7

Místo: Bařice, u cesty na Karolín

GPS: 

Rok: původně okolo roku 1900, teď nový

Popis: svatý obrázek se sv. Tadeášem

Historie: původně to byl obrázek na stromě při lesní cestě z  
Bařic na Karolín. S postupujícím kácením zmizel i strom, na 
kterém byl Tadeášek umístěn. Podle ústního podání pamětníků 
zde okolo r. 1900 zahynul pocestný – podle jedné verze zabil 
poutníka blesk, podle verze jiné utrpěl smrtelný úraz na cestě 
plné  kořenů  při  jízdě  na  kole.  Ani  jednu  z  variant  obecní  
kronika nepodporuje ani nevyvrací.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 8

Místo: Bezměrov, u silnice na Popůvky.

GPS: 49.3280172N, 17.3306708E

Rok: 1833

Rekonstrukce: 1947

Popis: na  čtyřbokém podstavci  se zkosenými hranami stojí  
jednoduchý kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Nákladem Josefa  Řezníček  z  Bezměrova  
1833.“

Historie: tento kříž se lidově nazývá "černý kříž" a ještě v roce 
1948 byl majetkem selského gruntu čp 36. Jeho vrchní část je 
nová  a  zhotovil  ji  v  roce  1947  Vilém  Snášel,  sochař  v  
Chropyni. Původní kříž shodili  rumunští vojáci,  kteří okolo  
projížděli ke Kojetínu 9.5.1945.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 9

Místo: Bezměrov, v obci u autobusové zastávky.

GPS: 49.3268094N, 17.3349931E

Rok: 1870

Rekonstrukce: 1932

Popis: podstavec dvoustupňový, osmiboký, zakončený římsou 
lomenou nad každou stranu do trojúhelníku. Na něm  dřík s  
jednoduchým křížem s rozšířenou patou.

Nápisy: vpředu:  „O  vy  všichni  kteří  jdete  tudy  cestou  
pozorujete..." a na podstavci: "Nákladem p. Františka Hlavinky 
rolníka z Bezměrova postaven tento kříž LP 1870."

Historie: tomuto kříži se také lidově říká "bílý kříž" a přináleží 
k  chalupě  čp  19.  V roce  1932  byl  opraven  nákladem  Fr.  
Hlavinky z čp 4 a byl znovu posvěcen.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 10

Místo: Bílany, u Stonáče, cyklostezka do Kroměříže

GPS: 49.3087289N, 17.4209892E

Rok: 1832

Rekonstrukce: 2005, 2015

Popis:  na  dvoustupňové  základně  je  umístěn  novodobý  hranolový  
podstavec  s  prolomenými  rohy  a  čtvercovými  rámy  ukončený  
odstupňovanou římsou. Dřík se stlačenými volutovými křídly po stranách a 
s vpadlými zrcadly na čelní straně je ukončen římsou a žlábkováním. Z  
profilované patky vyrůstá kříž s rameny ukončenými trojlisty. Ukřižovaný 
je s bederní rouškou uvázanou k levému boku s hlavou mírně skloněnou k 
pravému rameni a s trnovou korunou na hlavě.

Nápisy:  vpředu:  „CrVX  haeC  IesV  ChrIstI  CIVItatIs  aCCoLas  
ChoLerae  Monet",  překlad:  "Kříž  tento  Ježíše  Krista  zvěčnil  občan  na  
paměť  cholery,  1831."  Vzadu:  "Posuit  Francis  Pippal  negotiat  
ferrar MDCCCXXXII", překlad: "Postavil František Pípal  obchodník  s  
železem 1832".

Historie:  podle  Františka  Václava  Peřinky  zuřila  v  roce  1831  v 
kroměřížské farnosti cholera. Město Kroměříž dalo kus pole na cholerový hřbitov, který byl posvěcen a pochováno na 
něm bylo 106 lidí. Obchodník s železem František Pípal postavil na něm na vlastní útraty úhledný kamenný kříž, na 
jehož udržování uložil na faře při kostele Panny Marie 40 zl. stř. Toto cholerové pohřebiště stávalo naproti starého 
hřbitova na kotojedské cestě v místech, kde dnes stojí Středisko volného času mládeže Šipka. Kříž byl pak přemístěn do 
depozitu v Květné zahradě a v roce 1959 přesunut na nynější místo.
Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101316. Chráněno od 20.12.2004.

Objekt č.: 11

Místo: Bílany v poli, směr Břest.

GPS: 49°18´58,976“ N, 17°25´32,397“ E

Rok: 1899

Rekonstrukce:

Popis: kamenný  kříž  v  poli  na  velmi  pěkném místě  mezi  
obcemi, opravený, čistý a udržovaný, na předu plastika kalichu 
a Panny Marie.

Nápisy:  vzadu:  „Ku  cti  a  chvále  Boží  věnovali  obec  
dobrodinců Bílanštích 1899.“

Historie: kříž zhotovil kameník Krejčiřík z Kroměříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 12

Místo: Bílany, na hřbitově.

GPS: 49°18´53,687“ N, 17°25´32,88“ E

Rok: 1900

Rekonstrukce:

Popis:  centrální  kamenný kříž, bohatě zdoben detaily,  které  
jsou nyní pozlaceny, ve předu plastika Panny Marie.

Nápisy: vpředu: "Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne,  
byť také umřel, živ bude (Jan V.25).

Historie: kříž zhotovil kameník J. Beck z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 13

Místo: Bílany, na návsi.

GPS: 49°18´41,187“ N, 17°25´32,811“ E

Rok: 1872

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na návsi, zdoben detaily, kámen opraven, 
tělo  Ježíše  natřeno,  navrchu  kříže  tabulka  INRI,  čistý,  
udržovaný.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1872

Historie: tento kříž byl postaven zároveň se školou a vysvěcen 
byl v srpnu 1872.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 14

Místo: Bílavsko, na hřbitově.

GPS: 49.3846306N, 17.6497078E

Rok: 1882

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  hřbitově.  Na  odstupňovaném,  
hranolovém, čtyřbokém soklu stojí čtyřboký, reliéfně zdobený 
podstavec zakončený lomenou římsou. Vpředu na podstavci  
plastika Panny Marie Bolestné. Nad římsou nízký, hranolový 
nástavec s plastikou kalichu. Na nástavci kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Tento kříž zbudován jest nákladem velebného 
pána Františka Borovičky faráře v Bílavsku v roku 1882.“

Historie:  farář František Borovička (1803 - 1882). Narozen Krásno u  
Valašského Meziříčí 12.3.1803, kněžské svěcení rektorátní kostel sv. Anny 
Olomouc  3.9.1828.  Farář  Bílavsko  21.6.1865  -  4.9.1882,  zemřel  na  
ochrnutí  plic  následkem stáří  na faře v  Bílavsku  4.9.1882,  pohřben do  
kněžského hrobu na hřbitově v Bílavsku 6.9.1882 P. Rudolfem Kašparem, 
děkanem a farářem v Holešově.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 15

Místo: Bílavsko v obci, u hlavní silnice na BpH.

GPS: 49.3846344N, 17.6445514E

Rok: 1945

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  obci  u  silnice.  Na  odstupňovaném  
čtyřbokém soklu stojí hranolový, čtyřboký podstavec s textem 
a na něm nízký čtyřboký nástavec držící kříž s kovovým tělem 
Krista.

Nápisy: vpředu: „Na památku ukončení křížové cesty našeho 
národa 1945. Věnují občané Bílavští.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 16

Místo: Bílavsko, za obcí.

GPS: 49.3862436N, 17.6393747E

Rok:

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis: lidová stavba výklenkové kapličky se svatým obrázkem 
sv. Cyrila a sv. Metoděje, postavená z cihel.

Nápisy: vpředu: „Svatí Cyrile a Metoději orodujte za nás“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 17

Místo: Bílavsko, u hřbitova.

GPS: 49.3840008N, 17.6484336E

Rok:

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis: svatý obrázek v obci nedaleko kostela. Na železném  
sloupku je dřevěná zasklená skříňka s obrázkem anděla a dvou 
dětí na mostě.

Historie:  vedle obrázku stojí  lípa svobody vysazená v roce  
1968.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 18

Místo: Bílavsko, na návsi.

GPS: 49.3839364N, 17.6478139E

Rok: 1760 (podstavec), 1931 (nová socha)

Rekonstrukce: 1931

Popis: socha sv. Floriána z doby kolem roku 1760 umístěná ve 
středu obce.  Socha světce spočívá na vysokém hranolovém  
podstavci. Podstavec nese tesaný nápis, celek obepíná kovaná 
mříž. Socha světce je umístěna na vysokém soklu čtvercového 
půdorysu na vyzděném základu v okrsku vymezeném kovanou 
ohradní  mříží  klasické  osnovy s  vertikálně  řazených prutů,  
oddělených  dvěma  horizontálními  liniemi.  Ve  vrcholu  jsou  
zdůrazněny zejména nárožní  hákovitá  ukončení  s  ostatními  
ukončenými  tepaným motivem lilie.  Sokl,  členěný  na  širší  
základ,  ustupující  střední  část  a  vyloženou  profilovanou  
korunní římsu, je na přední straně doplněn nápisem. Na čelní 
straně  soklu  je  nad  nápisem upevněno kované  rameno  pro  
umístění  svíce.  Vlastní  socha  sv.  Floriána  klasického  
ikonografického pojetí,  užívaném v 18.  století,  se  vyznačuje 

výrazným kontrapostem s poněkud křečovitým vytočením levé nohy k okraji. Florián v antikizující 
vojenské zbroji s helmicí, dlouhým pláštěm a praporcem v levé ruce. V pravé drží džber, z něhož 
lije vodu na symbol hořící  malé stavby, posazené při  patě pravé nohy.  Plášť s  praporcem tvoří 
přirozený pandán pozadí sochy jen s  mělkými záhyby oproti  čelní  straně,  kde dovoluje sochaři 
rozvedení  pohybem  a  především  otevřením  jádra  figury  probráním  hmoty.  Zatím  co  plášt  s 
praporcem tvoří jednolitou neoddělenou část hmoty kamene, rukojeť je doplněna v podobě kovové 
tyče, jíž pravicí svírá a podpírá patou levé nohy. Kompozice je rozvedena především na střetu dvou 
diagonál v liniích vrcholu praporce a motivu hořícího stavení, na druhé straně pak nakloněné hlavy 
a paty levé nohy.

Nápisy: vpředu: „Boží rytirzi muczedlnicze pane patrone náš 
pros za nás." Vzadu: "1760. Obnoven 1931."

Historie:  V roce 1931 došlo k výměně sochy za novou. Ta  
původní z roku 1760 byla v depozitáři muzea v Bystřici pod 
Hostýnem.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 25648/7-5885.
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 19

Místo: Blazice, u kostela Svatého kříže.

GPS: 49.4404031N, 17.6463122E

Rok: 

Rekonstrukce: 

Popis: kamenný kříž před kostelem. Na hranolovém soklu stojí 
osmiboký  reliéfně  zdobený  podstavec,  vpředu  s  plastikou  
Panny Marie Bolestné, zakončený římsou. Nástavec čtyřboký, 
reliéfně zdobený, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č. 20

Místo: Blazice, na hřbitově.

GPS: 49.4400703N, 17.6463464E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  místním hřbitově.  Na hranolovém  
osmibokém podstavci s lomenou stříškou a s reliéfem Panny 
Marie Bolestné stojí nástavec a kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 21

Místo: Blazice, u silnice směr Hradilův mlýn.

GPS: 49.4471564N, 17.6366836E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž se zdobeným hranolovým podstavcem s 
reliéfem Panny Marie. Na dříku zdobná kartuše.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 22

Místo: Blazice, u silnice směr Sovadina.

GPS: 49.4359542N, 17.6473889E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž na hranolovém čtyřbokém podstavci s  
reliéfem Panny Marie.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 23

Místo: Blazice, u silnice směr Žákovice.

GPS: 49.4471783N, 17.6452561E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž na hranolovém čtyřbokém podstavci s  
reliéfem Panny Marie. S pozlacenými detaily.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 24

Místo: Blazice, polní cesta u vysílače.

GPS: 49.4412281N, 17.6326431E

Rok: 1775

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  čtyřbokém  podstavci  s  plastikou  
Panny Marie.

Nápisy: vpředu: „1775 I N“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 25

Místo: Blazice, u hlavní silnice v obci.

GPS: 49.4428497N, 17.6453175E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha (vybarvená) Panny Marie Hostýnské s 
Ježíškem v náručí, na čtyřbokém hranolovém podstavci. Okolo 
sochy železný plotek.

Nápisy: vpředu: „Zdrávas výtězná ochrano Moravy. Zůstaň 
matkou lidu svému."

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 26

Místo: Blazice, u kostela Svatého Kříže.

GPS: 49.4405286N, 17.6460828E

Rok: 1991

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha (vybarvená) Panny Marie Hostýnské s 
Ježíškem v náručí, na čtyřbokém hranolovém podstavci.

Nápisy:  vpředu:  „Ó  Panno  Maria  Svatohostýnská  rač  se  
smilovati, až budem umírati, ráčíž nebe otvírati, oroduj za nás. 
Z úcty k Panně Marii dal zhotovit Augustin Sehnal ze Žákovic 
roku 1991."

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 27

Místo: Blazice, u kostela Svatého Kříže.

GPS: 49.4404031N, 17.6463122E

Rok: 1868

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní  
velikosti v ikonografickém pojetí na čtyřbokém hranolovém  
podstavci. Socha nahrazena kopií.

Nápisy: na podstavci: „Nákladem Rozálie Zamazalové 1868. 
Svatý Jene oroduj za nás.“

Historie: socha byla nahrazena kopií.

Status: kulturní památka č.: ÚSKP 47279/7-5886.
Chráněno od 3.5.1958.

Původní socha a nová socha sv. Jana Nepomuckého u kostela v Blazicích.



Objekt č.: 28

Místo: Blišice, v obci u hlavní silnice.

GPS: 49.1200486N, 17.1631786E

Rok: 

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  na  zdobeném hranolovém čtyřbokém  
podstavci s reliéfem Panny Marie.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 29

Místo: Blišice, na návsi, u kaple.

GPS: 49.1216697N, 17.1637103E

Rok: 1868

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný čtyřhraný podstavec s  nápisem, na kterém  
stojí litinový kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Ke  cti  a  chvále  Boží  věnovali  Václav  a  
Karolína Bochýnek z Blišic LP 1868."

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 30

Místo: Blišice na návsi, vedle kříže.

GPS: 49.1216353N, 17.1636686E

Rok: 

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: malá kaple zasvěcená Panně Marii, na střeše křížek.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 31

Místo: Blišice, utobusové zastávky.

GPS: 49.1167917N, 17.1638728E

Rok:

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis: malý svatý obrázek s malovaným Ježíšem a držákem na 
svíčku.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 32

Místo: Bojanovice ve vsi u silnice.

GPS: 49.3083433N, 17.3126797E

Rok: 1881

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  hranolovém podstavci  s  plastikou  
Panny marie bez dalšího zdobení.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1881.

Historie: kříž stojí na místě staršího, asi dřevěného kříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 33

Místo: Bojanovice v obci za plotem u polní cesty.

GPS: 49.3123867N, 17.3138242E

Rok: 1873

Rekonstrukce:

Popis: neúplný kamenný kříž, vlastně jen zdobený podstavec.

Nápisy:  vpředu: „Ke cti a chvále Boží jest tento kříž svatý  
nákladem dobrodinců  Bojanovských  postaven  v  roku  Páně  
1873. Bože všemocný rač a odplatiti jim.“

Historie: kříž stojí na místě staršího dřevěného kříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 34

Místo: Bojanovice, u polní cesty k dálnici.

GPS: 49.3169406N, 17.3171503E

Rok: asi 1840

Rekonstrukce:

Popis: z kříže zůstal jen hranolový podstavec.

Nápisy:

Historie: kříž stojí na místě staršího dřevěného kříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 35

Místo: Bojanovice, u polní cesty v trati Hrubé padělky.

GPS: 49.3079425N, 17.3056275E

Rok: 1881

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha Panny Marie Lourdské u polní cesty  
mezi stromy. Socha stojí na hranolovém podstavci se stříškou.

Nápisy:

Historie: záznam z kroniky: Vdova po zemřelém gruntovníku 
z č. 6 v Bojanovicích, Martinu Večerkovi,  reverzem z roku  
1881  zavázala  sebe  i  své  nástupce  v  tomto  gruntě,  aby  
udržovali vlastním nákladem kamennou sochu Panny Marie v 
poli.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 36

Místo: Bořenovice, na začátku obce napravo

GPS: 49°21´32,52´´N, 17°33´46,21´´E

Rok: 1922

Rekonstrukce: 2008

Popis:  velmi  zdobený a  pěkný kamenný kříž  sloužící  jako  
pomník  obětí  1.světové  války.  Udržovaný,  čistý.  Ve  předu  
plastika anděla.

Nápisy: vpředu 7 jmen a dat padlých obětí (Jindřich Červinka, 
Josef Novák, František Němec, Václav Přívara, Ignác Pumprla, 
Jan  Tomeček,  František  Vařecha).  Vzadu:  „Věnováno  od  
občanů Bořenovských k upomínce padlým ve světové válce  
1914 – 1918.“

Historie: dříve zde stávali dřevěné kříže, jak se píše v žádosti  
vysvěcení kříže z 20.2.1874: obec Bořenovská zbudovala na  
místo zašlého dřevěného kříže před dědinou nový dřevěný a  
věnovala k udržování a zachování toho kříže 20 zl.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 37

Místo: Bořenovice, v obci, za zvonicí rovno.

GPS: 49°21´46,25´´N, 17°33´57,84´´E

Rok: 1946

Rekonstrukce: okolo r. 2008

Popis: kamenná socha Panny Marie Svatohostýnské postavená 
na paměť ukončení 2. světové války. Pěkná, udržovaná, čistá, 
okolo sochy květinový záhon.

Nápisy:  vpředu:  „Maria,  občané  z  Bořenovic  ti  děkují  za  
záchranu  a  znovu  prosí  o  tvou  ochranu.“  Vzadu  pouze  
letopočet 1946.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 38

Místo: silnice Holešov – Bořenovice, napravo

GPS: 49°21´6,85´´N, 17°33´52,81´´E

Rok: 1874

Rekonstrukce:  1991,  jinak  co  dva  roky  nátěr  vápnem  a  
obnova barevného soklu (dříve modrý, od roku 2007 okrový, 
pak zase modrý 2020-2022).

Popis:  kaple u silnice,  zachovalá,  čistá,  udržovaná,  omítka l
íčená vápnem, na vrcholku střechy kovový křížek. Výzdoba:  
zachovalé sošky Panny Marie a sv. Josef s Jezulátkem, jinak 
svaté obrázky (Ježíš Kristus a Panna Marie) a také květiny.

Historie:  jde o tzv.  Přívarovu kapli.  Josef Přívara sedlák z  
Bořenovic nechal vystavět kapli u silnice a věnoval k jejímu 
udržování 35 zl. Podle pověsti se sedlák Přívara vracel z pole, 
když tu se strhla bouře a nedaleko uhodil blesk. Vděčný Bohu, 
že nebyl zabit nechal na tomto místě vystavět kapli.

Status:  památka místního významu.

Objekt č.: 39

Místo: silnice Holešov – Bořenovice, napravo.

GPS: 49°21´20,61´´N, 17°33´45,6´´E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 1989,  jinak  co  dva  roky  nátěr  vápnem  a  
obnova barevného soklu (dříve modrý, od roku 2007 okrový, 
pak zase modrý 2020-2022).

Popis:  výklenková  kaple  (poklona),  bělená  vápnem,  
zakulacená střecha, na vrcholu kovový křížek. V nice obrázek 
Panny Marie  Hostýnské.  Uvnitř  obraz Panny Marie.  Okolo  
kaple tři lípy.

Historie:

Status:  památka místního významu.



Objekt č.: 40

Místo: Bořenovice, směr na Pacetluky nalevo.

GPS: 49°21´52,56´´N, 17°33´53,8´´E

Rok: 1885

Rekonstrukce: 

Popis:  kaple Panny Marie situovaná na návrší  nad obcí při  
cestě  do  Pacetluk.  Kaple  má  obdélný  půdorys  s  mělkým  
neodsazeným presbytářem, fasády členěné pilastry a sedlovou 
střechu.  Pod záklenkem vstupu pozdně barokní  mříž,  okna  
mají  mandlovitý  tvar.  Hladká  fasáda  je  členěna  přízemním  
obježným  soklem  v  hlavním  průčelí  s  prolomeným  
pravoúhlým vchodem segmentového zaklenutí a čelní profilací 
pískovcového  schodu.  Dveřní  dvoukřídlá  konstrukce  ve  
futrech  je  z  masivu  plošného  členění  na  celkově  osm  
kazetových zrcadel v horní třetině s průhledy s kvadratickou  
mřížkou.  Ve  vrcholu  je  oddělený  segmentový  světlík  kryt  
kovanou pozdně barokní mříží se složeným monogramem AM 
(AVE Maria). Na sokl dosedají přízední pilastry bez patek s  
rovnými deskami hlavic v nároží a jeden v ploše kratší strany 

závěru. Ve vrcholu bez linie překladu podstřešní profilovaná římsa na čelní straně v přerušeném 
úseku,  oddělujícím štítovou zeď s  mělkou  pravoúhlou nikou  lomeného  zakončení  s  obrazem s 
postavou Panny Marie na jednoduché oakantové borduře v horní i dolní části opatřeném textem ve 
znění:  Pozdravena  buď  ó  Maria.  Na  vrcholu  štítu  umístěn  kovaný  profilový  kříž  jetelového 
ukončení  ramen  na  profilované  makovici.  Boční  hladké  stěny  jsou  členěny  malými  okénky 
madnlovitého tvaru s osazenou kovanou mříží kvadratické osnovy.

Historie: kaple patří odedávna rodině Šenkýřů. V současnosti (2012) je vlastnictví pana Františka 
Šenkýře a jeho manželky. Kapličku nechal vystavět prapradědeček současného majitele Ján Šenkýř 
s manželkou Rosálijí.  Konečnou podobu získala kaple dne 12. září  roku 1885. Dle staré listiny 
nazvané „Památky z doby devatenáctého století v roku 1885“ pojednávající o původu bořenovické 
kapličky se dozvídáme, že to bylo „právě před tou neděli Kdy připadlo jména panny Marie.“ Celá 
suma údajně činila 400 rakouských zlatých, přičemž i někteří ostatní Bořenovští přispěli, zejména 
naturáliemi  -  pískem a  cihlami.  Socha  uvnitř  kaple  přišla  zbožné  investory  na  50  rakouských 
zlatých a i do oltáře, svícnů a kříže byla vložena stejná suma.

Kaple tato byla vystavěna za příčinou jubilejního roku 1000leté slavnosti Velehradské kdy se konala 
velká neobyčejná slavnost na Velehradě k památce úmrtí svatého Methoděje v 1885. Nejen pan 
majitel, ale i ostatní pamětníci se shodují, že od této kaple se vždy konala procesí na Hostýn.

Status: kulturní  památka  č.  ÚSKP  32058/7-5888.  Chráněno  od  3.5.1958  (jiný  zdroj  uvádí 
27.11.1963).



Objekt č.: 41

Místo: Brusné, na návsi u zvonice.

GPS: 49.3641367N, 17.6612258E

Rok: 1905

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  stojící  na  hranolovém  podstavci  
zdobeném  reliéfy  sv.  Cyrila,  sv.  Metoděje  a  Panny  Marie  
Bolestné.  Na  dříku  plastika  kalichu.  Okolo  kříže  kovové  
zábradlí.

Nápisy: vzadu: L.P. 1905.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 42

Místo: Brusné, u silnice na Bílavsko.

GPS: 49.3650036N, 17.6584892E

Rok: 1924

Rekonstrukce: 2018

Popis: pískovcový kříž sloužící jako památník obětem obou  
světových válek. Na podstavci reliéf vojáka s andělem. Dole 
na podstavci deska se jmény obětí.

Nápisy:  vpředu:  „Památce  padlých  a  zemřelých  vojínů  ve  
světové  válce  1914-1918.  Matele  Jan,  Konšel  Josef,  Vlček  
Rudolf,  Kolařík  František,  Mozola  Alois,  Bílek  antonín,  
Kolařík Alois, Zatloukal Antonín. Odpočiňte v pokoji, po boji, 
v  dálné  cizině!  Na  památku  obětí  druhé  světové  války  
věnovala obec Brusné.“

Historie:  Za  pomoci  spoluobčanů  zbudovala  tento  pomník  
skupina venkovské omladiny LP 1924.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 43

Místo: Břest, výjezd z obce na Kroměříž, v zatáčce.

GPS: 49° 21´1,396" N, 17° 25´41,74" E

Rok: 1854

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  v  obci.  Na odstupňovaném,  
čtyřbokém  soklu  stojí  osmiboký,  hranolový  podstavec  s  
reliéfní výzdobou a vpředu s plastikou Panny Marie Bolestné. 
Podstavc je zakončen římsou, nad kterou je osmiboký vysoký 
nástavec, také zakončen římsou, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: bez nápisů. Na kříži je štítek s písmeny JNKŽ (Ježíš 
Nazaretský král židovský).

Historie: tento kříž byl postaven v roce 1854 a posvěcen. Obec 
se zavázala tento kříž udržovat.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 44

Místo: Břest, za žel. přejezdem směrem na Němčice.

GPS: 49° 20´55,941" N, 17° 27´26,566" E

Rok: 1869

Rekonstrukce: 1927

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  za  obcí.  Na čtyřstupňovém,  
čtyřbokém soklu stojí vysoký, osmiboký podstavec zakončený 
římsou. Podstavec je bohatě zdoben detaily a vpředu plastikou 
Panny  Marie  Bolestné.  Nástavec  s  plastikou  kalichu  také  
zakončen římsou.

Nápisy: na pravém boku: "Arnošt Melnitzky v Olomouci"

Historie:  tento  kříž  byl  postaven  nákladem  pololáníka  
Františka Bařiny v roce 1869 a v témže roce byl posvěcen. V 
roce 1927 jej dala opravit dcera zakladatele.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 45

Místo: Břest, na hřbitově jako centrální kříž.

GPS: 49° 21´3,42" N, 17° 26´45, 444" E

Rok: 1860

Rekonstrukce: 1883, 1973

Popis:  kamenný  kříž  na  hřbitově.  Na  odstupňovaném  
čtyřbokém soklu stojí vysoký a úzký, osmiboký podstavec s  
plastikou Panny Marie Bolestné, zakončený římsou, nad kterou 
je zdobný nízký nástavec držící kříž s Kristem.

Nápisy: pouze letopočty 1860, 1883, 1973.

Historie: na tomto místě stával jiný kříž z roku 1849, který byl 
nějakou událostí velmi poškozen a nahrazen novým křížem v 
roce 1860.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 46

Místo: Břest, u kostela sv. Jakuba Staršího.

GPS: 49° 21´2,921" N, 17° 26´29, 238" E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 1893, 1902, 1937, 1998.

Popis:  kamenný  kříž  před  kostelem  na  čtverhranném,  
hranolovém podnoží je podstavec vykrojený po stranách do  
volutového tvaru. Na podstavci vpředu kartuše s nápisem. Na 
konickém, čtverhranném nástavci je kříž s korpusem.

Nápisy: vpředu v kartuši: „Obnoveno 1937.“

Historie: kříž byl v roce 1893 opraven na požádání pana faráře 
na útraty starosty a radních obce. Další opravu v roce 1902  
financovala sama obec.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 18590/7-5891
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 47

Místo: Břest, u kostela sv. Jakuba Staršího.

GPS: 49° 21´2,716" N, 17° 26´29,744" E

Rok: 1753

Rekonstrukce: 1893, 1902, 1998

Popis: kamenná  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  v  životní  
velikosti  v  obvyklém  ikonografickém  pojetí.  Podstavec  
čtyřboký s římsou a latisnkým nápisem.

Nápisy: vpředu:  „Beato  Joann  I  Nepomuceno  pietatiset  
honoris ergo er rexitetbenedixit Josephus Ignatius Joannesfrey 
parochus Brzestnisis.“ Překlad: „Josef Ignác Johnfrey, pastor z 
Břestu, požehnal (sochu) Jana Nepomuckého s pietou a ctí.“

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 18590/7-5891
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 48

Místo: Břest, v obci, naproti kostela.

GPS: 49° 21´3,576" N, 17°26´30,431" E

Rok: 1925

Rekonstrukce: 1999

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské s Ježíškem v  
náručí. Stojí na jednoduchém hranolovém podstavci.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 49

Místo: Břest, při vjezdu od Hulína, napravo u benziny.

GPS: 49° 20´49,639" N, 17° 26´47, 784" E

Rok: 1892

Rekonstrukce: 1925, 1943, 2019.

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské, velmi pěkně  
provedená, podstavec čtyřboký detailně zdoben kvítky a další 
dekorací, po celkové opravě.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá  Panno  Maria  hostýnská  oroduj  za  nás!"  
Vzadu: "Věnováno ku cti a chvále boží Annou  Juraskovou rolnicí z Břestu 
1892. Znovu zřízena nákladem Josefa Zatloukala čís.2 1925. Opraveno L.P. 
1943. Opraveno obcí Břest L.P. 2019."

Historie:  v  roce  1925  byla  socha  opravena  Josefem  Zatloukalem,  
rolníkem z Břestu, a to tak, že byla na původním podstavci  zbudována  
nová socha. Stará socha zůstala pod stříškou ve farní zahradě.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 50

Místo: Břest, v obci směrem na Kroměříž.

GPS: 49° 20´57, 819" N, 17° 26´3,971" E

Rok: 1889

Rekonstrukce: 1937, 1997

Popis: kamenná socha Panny Marie na zdobeném čtyřbokém 
podstavci, okolo sochy železný plot.

Nápisy: vpředu: "Všecka jsi krásná, Přítelkyně má, a poskvrny 
není na tobě. Ó Maria! Bez poskvrny počatá pros za nás k Tobě 
se utíkající! Nyní i v hodinu smrti naši, Amen." Vzadu: "Karel 
a Gertruda Zavadilovi ji založili, Břestští farníci nápomocni  
byli.  V  roce,  kdy  Lev  XIII  své  kněžské  druhotiny  slavil.  
Vypros Paní, by Bůh jej s círví všeho zlého zbavil, 1889."

Historie: sochu postavil F. Neumann z Kroměříže za 460 zl.  
Použil na sochu kámen Breitenbrunnský, na podstavec kámen 
Blohsdorfský  a  na  spodní  podstvec  a  schodek  obyčejný  
pískovec. Socha byla hotova za dva měsíce. V roce 1937 byla 
opravena nákladem 600 Kč Johanou Vymětalovou.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 51

Místo: Břest, výjezd z obce na Přerov, nalevo v poli.

GPS: 49° 21´31, 574" N, 17° 26´25,074" E

Rok: 2015 (nová stavba)

Rekonstrukce: 2015

Popis: zděná boží muka ve stylu poklony s nikami na každé  
straně, dvě oválné a dvě čtvercové. Na střeše kovový křížek.  
Kaplička byla v roce 2015 zcela přestavěna.

Historie:  kaplička byla  v roce 2015 zcela  opravena firmou  
Pavel Pospíšil za cenu 83 000 Kč.

Status: památka místního významu.

Porovnání původní stavby a nové z roku 2015 a záběry na její „novostavbu“.



Objekt č.: 52

Místo: Bystřice pod Hostýnem, ul. Sušilova.

GPS: 49.4052342N, 17.6709811E

Rok: 1890

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u silnice. Na třístupňovém, čtyřbokém  
soklu  stojí  osmiboký  podstavec  s  plastikou  Panny  Marie  
Bolestné  zakončený římsou.  Nad ní  je  nástavec  s  lomenou  
stříškou, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Nákladem Antonína Vrly 1890.“

Historie:

Status: památka místního významu

Objekt č.: 53

Místo: Bystřice pod Hostýnem, ul. Lipnická

GPS: 49.4024969N, 17.6699036E

Rok: 1851

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u křižovatky cest. Na čtyřbokém soklu  
stojí  hranolový,  čtyřboký podstavec  z  obou stran doplněný  
textem, zakončený rovnou římsou. Nad ní je volutový, reliéfně 
zdobený nástavec s římsou nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: Pochwalen buď ježíš Kristus až naweky 
wekuw amen.“ Vzadu: „Anna Hornych fundatrix 1851.“

Historie:

Status: památka místního významu



Objekt č.: 54

Místo: Bystřice pod Hostýnem, směr k cihelně.

GPS: 49.4100064N, 17.6816200E

Rok: 1836

Rekonstrukce: 

Popis:  na  podestě  čtvercového  půdorysu  a  dvou  schodišťových  stupňů  stojí  
vlastní sokl, skládající se z široké základny, završené obloukem, středové části a  
předložené římsy. Nad římsou pokračuje tělo kříže čtvercového průřezu, směrem k 
vrcholu se zúžující a završen malým překladem. Na přední a bočních stranách je  
jeho plocha dekorována rytými rámy s nárožní konvexní profilací. Vlastní těleso  
kříže  ve  vrcholu  se  širokým jetelovým ukončením ramen  nese  kovový  korpus  
Krista,  povrchově  natřený  a  pozlacený  plátkovým zlatem,  pouze  na  pohledově  
exponovaných partiích. Tělo prověšené s natočením nohou vlevo a hlavy k pravému 
rameni. Bederní rouška velkého množství záhybů bez dynamického pohybového  
vzruchu závěsů. Korpus je ke kříži uchycen na roštu dvěma železnými skobami,  
zezadu připevněnými maticemi čtvercového tvaru.

Historie:  kříž  byl  během opravy silnice  posunut  o  několik  
metrů na sever.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 33274/7-5916
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 55

Místo: Bystřice pod Hostýnem, ul. Přerovská.

GPS: 49.4015414N, 17.6575019E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kříž u silnice. Na širokém, čtyřbokém, odstupňovaném 
soklu stojí hranolový, čtyřboký podstvec s vloženou deskou s 
textem.  Na nástavci  stojí  železný kříž  s  pozlaceným tělem  
Krista.

Nápisy: vpředu: „V kříži jediné naše spasení.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 56

Místo: Bystřice pod Hostýnem, u ul. Mlýnská.

GPS: 49.3980947N, 17.6658747E

Rok: 18. stol.

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s barokním podstavcem, hezky zdobený s 
plastikou Panny Marie Bolestné. Nad podstavcem malá nika  
pro květinu.

Nápisy:  vzadu: „Tento kříž jest postaven s nákladu Šimona  
Přybila.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 57

Místo: Bystřice pod Hostýnem, u kaple sv. Vavřince.

GPS: 49.3977658N, 17.6807039E

Rok: 1900

Rekonstrukce:

Popis: nízký kamenný kříž typu smírčího kříže.

Nápisy: vpředu: „1805 – 1900“

Historie:  na místě tohoto kříže je společný hrob 208 obětí  
epidemie  břišního  tyfu,  která  se  v  Bystřice  rozšířila  s  
příchodem vojáků po bitvě u Slavkova v roce 1805. U kříže  
stojí kaple sv. Vavřince postavená roku 1760, kolem níž byl  
původní hřbitov v letech 1595 – 1885.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 58

Místo: Bystřice pod Hostýnem, směr Hostýn.

GPS: 49,3842067N, 17,6899436E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kombinovaný kříž, podstavec kamenný, kříž samotný  
kovový a zdobený. podstavec jednotvárný, bez dekorace.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 59

Místo: Bystřice pod Hostýnem, směr Hostýn.

GPS: 49° 23´25,452“ N, 17° 41´ 1,17“ E

Rok: 1879

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis:  litinový  kříž  s  Ukřižovaným  stojící  na  starším  
kamenném podstavci s reliéfem Panny Marie.

Nápisy: vpředu: „O můj nejsladší Ježíši, tobě poroučím duši  
svou. Vzadu: „Nákladem Josefa a Anny Kotasů z Bystřice pod 
Hostýnem 1879.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 60

Místo: Bystřice pod Hostýnem, na hřbitově.

GPS: 49° 23´42,813“ N, 17° 40´55,517“ E

Rok: 1885

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na hřbitově. Písmo, tělo Krista a nápis na 
kříži jsou pozlacené, jinak bez zvláštních detailů zdobení.

Nápisy: vepředu: "Odpočinutí věčné dejž jim ó Pane" a níže: 
"Kříž tento postaven na nehynoucí památku od manželů Filipa 
a Františky Neumann léta Páně 1885."

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 61

Místo: Bystřice pod Hostýnem, před hřbitovem.

GPS: 49° 23´44,095“ N, 17° 40´51,716“ E

Rok: 1838

Rekonstrukce:

Popis:  při silnici hostýnské u městského hřbitova je umístěn kříž v kombinaci  
kamene a železné litiny. Je umístěn na podestu s jedním schodišťovým stupněm,  
částečně zapuštěným do terénu, nepravidelného půdorysu s konkávně probranými 
stranami a zkosenými rohy. Spodní část soklu čtvercového půdorysu je zakončena 
profilací s oblounem a na zadní straně má vyryt letopočet 1838. Vlastní část soklu je 
po stranách tvořena vysokými mírně vyloženými volutami. Podobně i čelní strana je 
modelována takovou volutou. Všechny pak ve vrcholu končí římsovou hlavicí s  
postranními volutami, v přední části pak čabrakou s motivem tří květů a zavěšeným 
vinným hroznem. V dolní rozšířené části čelní voluty soklu je v oválném medailonu 
umístěn  poloviční  reliéf  Bolestné  Panny Marie  v  oblačné  sféře  s  tříčtvrtečním  
natočením doleva. Ve vrcholu je osazen do kamenného soklu litinový kříž rovné  
profilace ramen a linerárním diagonálním vzorem v ploše. Korpus Krista je silněji 
prověšen, mírně proporcionálně nevyvážený se sklonem hlavy a nohou na protilehlé 
strany. Záhyby a cípy bederní roušky se dynamicky příliš nepohybují. Výrazný uzel 
na pravém boku.  Nad hlavou nápisová páska nepravidelného tvaru s iniciálami  
INRI.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1838.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 14571/7-5913
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.. 62

Místo: Bystřice pod Hostýnem, na starém hřbitově.

GPS: 49° 23´51,915“ N, 17° 40´ 49,859“ E

Rok: 1737

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž,  za  kaplí  sv.  Vavřince,  velmi  starý,  
neopravovaný a netypický s pěkným zdobením

Nápisy: vpředu: „Obec L: 1737.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 63

Místo: Bystřice pod Hostýnem, před kostelem.

GPS: 49° 23´59,187“ N, 17° 40´23,954“ E

Rok: 1767

Rekonstrukce:

Popis: na podstavci zdobeném volutami je reliéf Panny Marie 
Bolestné,  nad  ním  reliéfně  zdobený,  konický  nástavec  s  
výklenkem s odsazeným segmentovým záklenkem pro železný 
křížek. Nástavec nese kříž s korpusem.

Nápisy: vpředu letopočet 1767.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34506/7-5900
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 64

Místo: Bystřice pod Hostýnem, směr Hostýn.

GPS: 49.3875203N, 17.6867300E

Rok: 1865

Rekonstrukce: 1938, 1999

Popis:  kamenná  boží  muka  se  schodištěm  na  podstavci  s  
nádherným obrázkem sv. Panny Marie Svatohostýnské.

Nápisy: vpředu: "Věnováno od Barbary Podhrásníkové roku  
1865.  Obnovil  Josef  N.  Podrasník  Sanbornville  USA roku  
1938. Obnoveno při budování harmonie roku 1999.

Historie:

Status:  památka místního významu.

Objekt č.: 65

Místo: Bystřice pod Hostýnem, směr Hostýn.

GPS: 49.3935300N, 17.6826572E

Rok: 1680

Rekonstrukce: 1758

Popis: raně barokní Boží muka při silnici k Hostýnu, vytesaná 
z  pískovce.  Na  profilovaném  soklu  hranolový  pilíř  s  
okosenými hranami. Výše hranolová kaplice s římsou, nad níž 
se zvedá jehlancová stříška s křížem.

Nápisy:  vzadu:  „Léta  pa  1680  knez  Tobiass  Sswach  z  
Frysstaczku modli se za neg reno.“

Historie: tato boží muka nechal postavit farář Tobiáš Schwach 
z  Fryštáku jako poděkování  za ochránění  sv.  Hostýna před  
zničením Turky L.P. 1680.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 31835/7-5911
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 66

Místo: Bystřice pod Hostýnem, u křižovatky.

GPS: 49° 24´0,006“ N, 17° 40´5,339“ E

Rok:

Rekonstrukce: 2003

Popis:  kaplička nově rekonstruovaná s výzdobou a pamětní  
deskou. Uvnitř oltář se sochou Panny Marie a svatými obrázky.

Nápisy: na boku na desce: "Zde tragicky zahynul Petr Valentík 
nar.20.5.1976 +10.9.1990 student prům.školy dřevěřské."

Historie: kaplička stávala dříve blíž křižovatce.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 67

Místo: Bystřice pod Hostýnem, u kostela.

GPS: 49° 24´0,494“ N, 17° 40´22,089“ E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 1889, 2010.

Popis:  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  v  obvyklém  
ikonografickém pojetí na vysokém hranolovém podstavci, na 
němž je mělký pravoúhlý výklenek s půlkruhovým záklenkem, 
uvnitř  reliéf  Panny  Marie  Hostýnské,  kovový.  Socha  je  
obklopena  kameným  zábradlím  kolem  půdorysu  čtverce  s  
otevřeným vchodem v pohledové straně.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1889.

Historie: do roku 1951 stávala socha na náměstí u radnice, u 
hotelu Záložna. Sochu restauroval v roce 2010 kamenosochař 
Milan  Sušeň  pod  odborným  vedením  ak.  sochařky  Evy  
Machalové. Celá rekonstrukce stála 430 880 Kč.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34506/7-5900
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 68

Místo: Bystřice pod Hostýnem, náměstí, u kostela

GPS: 49.3999608N, 17.6728317E

Rok: 1761 (původní socha)

Rekonstrukce: 1983 (?)

Popis:  socha sv.  Judy Tadeáše v obvyklém ikonografickém  
pojetí spočívá na čtyřbokém hranolovém soklíku s volutovým 
polštářem při základně a dvěma hlavičkami andílků na čelní  
stěně. Soklík je nesen čtyřbokým hranolovým podstavcem s  
podnoží a s římsovou hlavicí.

Nápisy:  vpředu:  „Honori  et  deuri  sancti  Thadeusi  
apo..toliposvit  pcs  ...  bistritz.“  Překlad:  „Ke  cti  a  chvále  
svatého Tadeáše...“

Historie: socha zničena (zůstal jen fragment?), nová socha od 
roku 1983 (?)

Status: kulturní památka č. ÚSKP 53797/7-5905
Chráněno od 3.5.1958 do 19.8.1983

Objekt č.: 69

Místo: Bystřice pod Hostýnem, náměstí, u kostela

GPS: 49.3998600N, 17.6728047E

Rok: 1759 (původní socha)

Rekonstrukce: 1983 (?)

Popis:  socha  sv.  Antonína  Paduánského  s  Ježíškem  v  náručí  v  
obvyklém ikonografickém pojetí spočívá na nízkém soklíku, neseném  
čtyřbokým hranolovým podstavcem s podnoží a s římsovou hlavicí.  Po  
roce 1983 socha vyměněna, místo dítěte drží světec knihu.

Nápisy:  vpředu:  „Anogvo  bellvm  rex  borvsiae  Fridericus  
gessit s Antonio Patavino patrono suo posvit in iunio 1759“ 
Překlad:  „V  roce  kdy  válčil  pruský  král  Fridrich  svému  
patronovi sv. Antonínu Padvánskému postavil sochu v červnu 
1759.“

Historie:  původní socha zničena,  zůstal  fragment  (?),  nová  
socha po 1983 (?).

Status: kulturní památka č. ÚSKP 52899/7-5903
Chráněno od 3.5.1958 do 19.8.1983



Objekt č.: 70

Místo: Cetechovice, před kostelem navštívení Panny Marie.

GPS: 49.1745617N, 17.2619181E

Rok: druhá pol. 18. stol.

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis: na barokně zvlněném čtyřbokém podstavci s kubusovou 
podnoží, vyrovnanou třemi stupni v terénu, konický čtyřboký 
nástavec s křížem a korpusem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 29785/7-5919
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 71

Místo: Cetechovice, v poli, v trati Nad Uličkami.

GPS: 49.1784019N, 17.2478481E

Rok: 1923

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenný  kříž  na  hranolovém čtyřbokém zdobeném  
podstavci. Kříž se nachází v polích za obcí.

Nápisy: vzadu: „Tento kříž byl zbudován ku cti a chvále Boží 
nákladem obce Cetechovic 1923.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 72

Místo: Cetechovice, u silnice, před domem čp 36.

GPS: 49.1731889N, 17.2643117E

Rok: 1753

Rekonstrukce: 2007

Popis: na izolovaném základu na nízké podnoži čtvercového půdorysu o jednom 
schodišťovém  stupni  stojí  centrálně  umístěn  výškově  odstupňovaný  sokl.  Nad  
spodní ve vrcholu profilované patě je umístěna středová část s vypnutím spodní  
třetiny výšky a završená vyloženou profilovanou římsou. Jednotlivá pole soklu jsou 
pročleněna vpadlými poli, vymezenými lineárním lomeným rámem ve spodní části 
s muští. Ve středu čelního pole je umístěna nápisová rokajová kartuš kasulového  
tvaru s textem. Postranní pravé pole je dolněno reliéfem svaté hostie se symboly 
nástrojů Kristova utrpení kopím a palicí.  Reliéf na levé straně je  z  velké části  
nečitelný. Pravděpodobně se jenalo o hřeby v kombinaci s další symbolikou. Pole 
zadní strany soklu je vyplněno špatně znatelným rokajový dekorem, nad nímž je  
umístěn sekaný nápis. Nad římsou se zvedá směrem k vrcholu zúžující se čtyřboký 
pylon se stranami, členěnými lineárními rámy vpadlých polí s konvečním vypnutím 
kratších stran do středu pole, ve vrcholu doplněné motivem zavěšeného zvonkového 
závěsu. Dřík kříže je zakončen profilovanou hlavicí s motivem podložených mušlí. 
Vlastní těleso kříže je na maté patce s rovným zakončením ramen. Korpus Krista 
bez prověšení  s  akcentací  hrudního  koše  má  hlavu  mírně  skloněnu  k pravému  
rameni. Bederní rouška v četných záhybech je upevněna uzlem na levém boku. Nad 
Kristem je na vertikálním břevnu umístěna nápisová páska s monogamem INRI.

Nápisy: v kartuši: „Boze Criste Spasitel nass nam dati nebe racz." Vzadu na  
podstavci: „Pietas Lapicidea." Překlad: "Kámen zbožnosti."

Status: kulturní památka č. ÚSKP 25770/7-5922
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 73

Místo: Cetechovice, u polní cesty v trati Nad Uličkami.

GPS: 49.1787833N, 17.2570642E

Rok: 1864

Rekonstrukce:

Popis:  litinový  kříž  s  Kristem  stojící  na  kamenném  
hranolovém čtyřbokém podstavci.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1864.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 74

Místo: Cetechovice, v lese u studánky Panny Marie.

GPS: 49.1693831N, 17.2720697E

Rok:

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis:  svatý  obrázek  Panny  Marie  umístěný  na  dřevěném  
kříži, který je v kameném podstavci.

Historie:  obrázek  je  nedaleko  studánky.  Vyvěrá  zde  silný  
pramen pitné vody, který nikdy nevysychá. Voda je výborná.  
Pár kroků odtud jsou dvě lavičky.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 75

Místo: Cetechovice, u polní cesty Za mlýnem.

GPS: 49.1797781N, 17.2599692E

Rok:

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis:  plechový  svatý  obrázek  s  kresbou  Panny  Marie  
přidělaný na betonový sloupek.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 76

Místo: Cetechovice, v poli u trati Dolní žela.

GPS: 49.1744597N, 17.2524775E

Rok:

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis:  plechový  svatý  obrázek  s  kresbou  Panny  Marie  
přidělaný na betonový sloupek.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 77

Místo: Cetechovice, v obci.

GPS: 49.1737703N, 17.2593617E

Rok: kolem r. 1800

Rekonstrukce:

Popis: na izolovaném základě umístěna na výškově odstupňovaném soklu socha 
sv.  Jana  Nepomuckého.  Na  nízké  patce  soklu  v  přední  části  ukotveno  litinové  
rameno původně s lucernou. Ve střední částo soklu plochá pravoúhlá ve spodní části 
s konkávním prohnutím okraje. V ploše na přední straně soklu osazena obdélná  
černá  mramorová  deska  se  sekaným  majuskulním  textem.  Postraní  pole  jsou  
zdobena poly, vymezenými sekanými lineárními rámci s vyklenutou spodní lištou 
do středu pole. Sokl je završen vyloženou profilovanou korunní římsou, nad níž je 
na nízké profilované podnoži umístěna socha světce. Jan Nepomucký je pojat v  
ustáleném ikonografickém schematu jako kanovník v trojdílném oděvu s biretem na 
hlavě,přidržující levou rukou kříž s korpusem Krista a pravou symbol mučednické 
smrti palmovou ratolest. Hlava je v mírném předklonu s orientací k levému rameni 
pohledově vázána na tělo Krista.  Socha je v celém povrchu polychromovaná v  
odstínech černé,  bílé a okrové na korpusu Krista.  Na hlavě je umístěna kovová  
hvězdná svatozář, v kovu je pak provedena i palmová ratolest.

Nápisy: vpředu: Ochránce náš svatý, ochraňuj vlast naši milou, přimlouvej se za 
svůj národ Český."

Status: kulturní památka č. ÚSKP 20785/7-5920
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 78

Místo: Cetechovice, u zdi kostela.

GPS: 49.1746161N, 17.2623172E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenná  socha  ježíše  Krista  stojící  na  hranolovém  
čtyřbokém podstavci, umístěná přímo u zdi místního kostela.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne živ 
bude na věky.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 79

Místo: Cvrčovice, na návsi, u zvonice.

GPS: 49.2244203N, 17.3374142E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  čtyřbokém  podstavci  s  římsou,  
zdobeném reliéfy.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č. 80

Místo: Cvrčovice, u silnice do Zdounek.

GPS: 49.2251353N, 17.3334767E

Rok: 1913

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na hranolovém podstavci s římsou vpředu 
s reliéfem Panny Marie a s deskou s textem.

Nápisy: „Josef a Anna Přikrylovi ze Cvrčovic LP 1913.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č. 81

Místo: Cvrčovice, u cesty k domu čp 39.

GPS: 49.2218006N, 17.3354028E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  čtyřbokém  h
ranolovém podstavci s reliéfem Panny Marie Bolestné,  pod  
kterým je tabulka s textem.

Nápisy: vpředu: „O vy všichni kteří kolem jdete... jestli bolest 
jako bolest má.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 82

Místo: Cvrčovice, u silnice do Milovic.

GPS: 49.2210625N, 17.3466878E

Rok: 2020

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis: svatý obrázek s kresbou Panny Marie na dřevěném kříži 
uchyceném na kovové konstrukci.

Historie:  dříve zde byl  jiný,  starší svatý obrázek v podobě  
kříže s plechovou stříškou.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 83

Místo: Dobrotice, v poli směr Jankovice.

GPS: 49.3477664N, 17.6076800E

Rok: konec 18. stol.

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis:  čtyřboká  hranolovitá  stavba  na  podnoži,  opatřená  
římsou.  Na  přední  straně  pravoúhlý  mělký  výklenek  s  
půlkruhovým  záklenkem,  po  stranách  mělké  pravoúhlé  
výklenky. Střecha sedlová,  tašky.  Na střeše kovový křížek.,  
uvnitř obrázky a květiny.

Historie: 

Status: kulturní památka č. ÚSKP 31291/7-5925
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č. 84

Místo: Dobrotice, u hl. silnice do Holešova.

GPS: 49.3414483N, 17.6016256E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce:

Popis:  čtyřboká,  hranolovitá  stavba,  jejíž  fasáda  je  členěna  
profilovanou  římsou,  barokně  vypnutou  na  všech  čtyřech  
stranách. Rohy vyžlábnuté. Lemované lezénami. Ze tří stran  
hluboké pravoúhlé výklenky s půlkruhovými záklenky. Stříška 
stanová, pokrytá břidlicí, na ní kovaný kříž.

Historie:

Status:  kulturní památka č. ÚSKP 14433/7-5924
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 85

Místo: Dobrotice, u silnice na Holešov, k cihelně.

GPS: 49.3388525N, 17.5973297E

Rok: 1852

Rekonstrukce: 1938

Popis:  kamenný  kříž  stojící  na  čtyřbokém  hranolovém  
podstavci se zdobením květinových reliéfů a hlaviček andílků.

Nápisy: vpředu: „K úctě a chvále Boží dal postawit tento s.  
Kříž Franz Misera roku 1852.“ Vzadu: „Opraveno nákladem 
Jana Sidlíka z Dobrotic L.P. 1938.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 86

Místo: Divoky, na návsi, u zvonice.

GPS: 49.2116836N, 17.3072228E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  zdobeném hranolovém čtyřbokém  
podstavci, ve kterém je deska s textem.

Nápisy: vpředu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 87

Místo: Divoky, na horní návsi na křižovatce cest.

GPS: 49.2123753N, 17.3114047E

Rok: 1925

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný kříž na čtyřbokém hranolovém podstavci s  
deskou s textem.

Nápisy: vpředu:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 88

Místo: Divoky, nad obcí u polní cesty.

GPS: 49.2144047N, 17.3125444E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: litinový kříž s Kristem na kamenném podstavci.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 89

Místo: Drahlov, v obci

GPS: 49.2595583N, 17.3736625E

Rok: 1907

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž stojící na zdobeném podstavci s plastikou 
Panny Marie Bolestné a s plastikou zlatého kalichu.

Nápisy: vpředu: „V den soudný je uvidíme na obloze třpitit 
se.“

Historie:  kříž  nechali  postavit  manželé  antonín  a  Hedvika  
Sovovi na místě starého dřevěného, větrem vyvráceného kříže. 
Byl  postaven  na  památku  prvotin  P.Fr.  Plačka,  faráře  v  
Ratajích, který jej také za přísluhy farních duchovních dne 28. 
července 1907 vysvětil.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 90

Místo: Drahlov, v obci

GPS: 49.2595408N, 17.3760122E

Rok:

Popis: jednoduchý kamenný kříž na několika odstupňovaném 
podstavci bez výzdoby.

Nápisy: vpředu: „Bože popřej nám míru a lásku. Věnováno ke 
cti a chvále Boží od občanů Drahlovských.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 91

Místo: Drahlov, cesta na Zlámalku

GPS: 49.2563689N, 17.3768886E

Rok: 1862

Rekonstrukce:

Popis: torzo kamenného kříže, kdy zůstal kamenný podstavec, 
kříž samotný nahrazen novějším kovovým křížem. 

Nápisy: vpředu: „Ke cti a chvále Boží od obce Drahlovské 
1862.“

Historie:

Status:  památka místního významu.

Objekt č.: 92

Místo:  Drahlov, na hřbitově

GPS: 49.2546981N, 17.3768342E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s plastikou Panny Marie Bolestné na 
podstavci a s deskou s textem.

Nápisy: vpředu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 93

Místo: Dřínov, na návsi, u zvonice.

GPS: 49.2923969N, 17.2333653E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž na čtyřbokém hranolovém podstavci s  
reliéfem Panny Marie vpředu.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 94

Místo: Dřínov, v obci.

GPS: 49.2903958N, 17.2326428E

Rok: 1888

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  čtyřboký  podstavec  s  římsou,  na  které  je  
litinový dřík s křížem a s Kristem.

Nápisy:  vpředu: „Tento kříž věnovala Boží obec Dřínovská  
1888.“

Historie:

 Status: památka místního významu.



Objekt č.: 95

Místo: Dřínov, u silnice na Medlov.

GPS: 49.2896756N, 17.2469558E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: na čtyřbokém hranolovém podstavci stojí litinový kříž s 
kristem. Vpředu na podstavci je reliéf Panny Marie.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 96

Místo: Dřínov, v obci v zatáčce mezi dvěma stromy.

GPS: 49.2939647N, 17.2288128E

Rok: poč. 19. stol.

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kaemenný čtyřboký podstavec s reliéfem Panny Marie, 
na kterém je litinový kříž s Kristem. Kříž není vidět z cesty,  
jelikož jej zakrývají stromy.

Nápisy: 

Historie: kříž nechal postavit Thomas Uhlany.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 97

Místo: Dřínov, za obcí u silnice směr Medlov.

GPS: 49.2914494N, 17.2400936E

Rok:

Rekonstrukce: bežná údržba.

Popis:  litinový  kříž  na  betonovém  sloupu,  pod  křížem  
malovaný svatý obrázek Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 98

Místo: Dřínov, u cesty směrem na Uhřice.

GPS: 49.2895942N, 17.2251025E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: na betonovém podstavci je dřevěný kříž s malovaným 
tělem Ježíše Krista. Kříž kryje stříška.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 99

Místo: Dřínov, výjezd z obce, u autobusové zastávky.

GPS: 49.2964903N, 17.2283219E

Rok: kolem 1800

Rekonstrukce: 2009

Popis:  boží  muka  nacházející  se  za  obcí,  vznikla  kolem  roku  
1800.  Hladkou  nezdobenou  fasádu  člení  jen  na  čelní  straně  mělká  
půlkruhově zaklenutá nika. Neprofilovaná římsa nese jehlancovou stříšku s 
dvouramenným kovovým křížem. Zděný čtyřboký  pilíř,  skundárně  
umístěn na novotvar betonové krychlové podnože,  je na čelní  straně  
prolomen mělkou pravoúhlou nikou, zakončenou segmentovým záklenkem. 
V ploše  výklenku  je  na  omítku  malovaný lidový obraz  patrně  piety  s  
Pannou Marií, držící v klíně mrtvého Krista a další postavou.Stavbička je 
ve vrcholu zakončena fabionovou římsou,  nesoucí  jehlancovou  nízkou  
stříšku  o  dvou vrstvách  kladené  pálené  krytiny bobrovky ve  vrcholu  s  
dvouramenným kovovým křížem. Boží muka nad obcí Dřínov představuje 
příklad barokní tradice drobných církevních staveb ve volné krajině. Tvoří 
výrazný pohledový a orientační bod s krajinotvornou funkcí.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 28509/7-5928
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 100

Místo: Hlinsko pod Hostýnem na návsi.

GPS: 49.3723022N, 17.6295969E

Rok: 1945

Rekonstrukce:

Popis:  jednoduchý kamenný kříž na čtyřbokém hranolovém  
podstavci  bez  další  výzdoby  sloužící  jako  pomník  obětem  
války. Na podstavci zlatou barvou nápis.

Nápisy:  vpředu:  „Na památku druhé světové války 1939 –  
1945 věnoval Jindřich Sedlařík 1894 – 1945.“

Historie:  kříž  postaven  v  roce  1945  jako  pomník  na  
vzpomínku druhé světové války.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 101

Místo: Holešov, před kostelem vlevo od vchodu.

GPS: 49.3318764N, 17.5790197E

Rok: 1776

Rekonstrukce: 1977 (přenesen), 2003 (restaurován).

Popis:  kamenný  kříž  s  korpusem  na  vysokém,  barokně  
vykrojeném podstavci. Na podstavci pod křížem soška Panny 
Marie v podživotní velikosti.

Nápisy:  vzadu na podstavci: "Crucis conditor et xenodochii  
Holessoviensis  benefactor  Ležatka."  Překlad:  "Zakladatel  a  
mecenáš kříže Ležatka z Holešova."

Historie:  kříž  dříve  stával  na  Palackého  ulici  u  vstupu  do  
Smetanových sadů. Dne 19.7.1925 byla stržena socha Panny 
Marie pěti mladíky. Ta byla opravena na náklady kostelního  
výboru.  Smírná pobožnost  byla  konána  9.8.1925,  pachatelé  
vypátráni nebyli.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 37130/7-5933
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 102

Místo: Holešov, před kostelem vpravo od vchodu.

GPS: 49.3317564N, 17.5789742E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 1960 (přenesen), 1977 (přenesen), 2003 (rest.)

Popis:  kamenný  kříž  s  korpusem na  vysokém hranolovém  
podstavci,  jehož horní část  je barokně vykrojena. Vpředu v  
kartuši zašlý, dříve zlacený nápis.

Nápisy: vpředu: „Consu matum est.“ „Dokonáno jest.“

Historie:  kříž  dříve  stával  na  rozcestí  Bořenovice-Tučapy-
Rymice. V roce 1960 byl přesunut o 10 metrů dále z důvodu 
rozšiřování komunikace. Pod křížem nalezeny 3 lidské kostry. 
Roku 1979 byl nakonec přenesen ke kostelu.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 37130/7-5933
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 103

Místo: Holešov, Za drahou, u „Oreláku“

GPS: 49.3271525N, 17.5847153E

Rok: 1806

Rekonstrukce: 2004

Popis: krucifix z roku 1806 tvoří hranolová podnož, doplněná 
motivem volut a završená profilovanou krycí deskou. Vlastní 
krucifix s Ukřižovaným vyrůstá ze dříku, osazeného na spodní 
část.

Nápisy: vzadu: "L.P. 1806 postawen od p. Franze Jakubize a 
paní jeho."

Historie: kříž stojí na místě, kde bývala polní cesta směrem na 
Větřák, k větrnému mlýnu.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 39409/7-5956
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 104

Místo: Holešov, Palackého, vedle Sokolského domu.

GPS: 49.3306978N, 17.5779353E

Rok: poč. 19. stol.

Rekonstrukce: 1999, 2001

Popis: z hranolového soklu vyrůstá subtilní podnož, po bocích 
doplněná  volutami  a  završená  krycí  deskou s  profilovanou  
římsou.  Krucifix  s  tělem ukřižovaného Krista  vystupuje ze  
štíhlého hranolového dříku.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: kříž dříve stával u cesty u vodárny. Roku 1999 byl  
restaurován kříž s korpusem (J.Lendl) za 85000,-Kč. Stojan a 
sokl restaurovány roku 2001. Celkově přišla rekonstrukce na 
175 000,-Kč. Roku 2002 byl kříž umístěn na nynější místo,  
kde byl dne 24. března znovu posvěcen P. Jiřím Rekem.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 37883/7-5959
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 105

Místo: Holešov, na hřbitově.

GPS: 49.3280036N, 17.5763856E

Rok: 1859

Rekonstrukce: 2006

Popis:  kamenný  kříž  na  vysokém  čtyřbokém  hranolovém  
podstavci bez zvláštního zdobení, nad podstavcem římsa a dřík 
na kterém je kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Ovi moritum chiillo vivit. Ovi vivus inillo  
est. Non oritui nonest morsubi christus adest." Překlad: "Kdo 
zemřel v Kristu bude žít, kdo je v něm živ, neumírá. Není smrti 
kde je přítomen Kristus." Vzadu letopočet 1859.

Historie: kříž byl v r. 2006 opraven v kamenictví R. Pecháčka.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 106

Místo: Holešov, silnice na Žopy, za železničním přejezdem.

GPS: 49.3317964N, 17.5900328E

Rok: 1862

Rekonstrukce: 2003

Popis:  kamenný  kříž  na  hranolovém  podstavci  s  římsou,  
Krisus kovový i štítek s nápisem INRI.

Nápisy:  na levé straně stojanu je malá destička s nápisem:  
„Vzpomínka na Ludmilu Naďovou 15.II.2003. Ota.“

Historie: jedná se o tzv. Jeřábkův kříž, který nechal postavit  
Leopold Jeřábek u cesty do Žop, měšťan v Holešově v r. 1862.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 107

Místo: Holešov, Všetuly, ul. 6.května.

GPS: 49.3291292N, 17.5600589E

Rok: 1895

Rekonstrukce: 1914, 2017

Popis: kamenný kříž naproti zvonice. Na čtyřbokém soklu stojí 
vysoký,  osmiboký  podstavec  zakončený  lomenou  stříškou.  
Vpředu  na  podstavci  je  vložena  deska  s  textem.  Nástavec  
osmiboký s plastikou kalichu nese kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Ejhle!  Visí  na  kříži  Beránek nevinný tak  
musil trpěti když nás chtěl spasiti, protož kříž svatý ctěte kteří 
vedle jdete." Vzadu: "Ke cti a chvále Boží věnovali manželé  
Josef a Veronika Vaverkovi L.P.  1895. Na opravu věnovala  
Veronika  Vaverkova  L.P.  1914."  Na  podstavci  vpravo:  "J.  
Zapletal mladší, Přerov."

Historie: kříž zhotovil kameník a sochař J. Zapletal z Přerova 
roku 1895. Kříž stával až do roku 1964 vedle zvonice, která  
musela být zrušena z důvodu rozšiřování silnice.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 108

Místo: Holešov, Všetuly, ul. Rymická.

GPS. 49.3318917N, 17.5556456E

Rok: 1942

Rekonstrukce: 2016

Popis:  kamenný kříž na hranolovém čtyřbokém podstavci s  
nikou, ve které je za mříží soška Panny Marie. Okolo kříže  
železný plotek.

Nápisy: vzadu: „Postaveno L.P. 1942.“

Historie:  z  pamětní  knihy  obce  Všetuly:  „Soukromnici  
Františce  Masné  uděleno  povolení  na  postavení  kříže  na  
obecním pozemku za uznávající poplatek na dobu 20 roků.“

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 109

Místo: Holešov, na Plačkově.

GPS: 49.3286528N, 17.5814294E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenná  socha  sv.  Floriána  v  životní  velikosti  a  v  
obvyklém,  ikonografickém pojetí  na hranolovém podstavci,  
jenž  je  vpředu  opatřen  Rottalovským  znakem  v  kartuši.  
Výrazná komposiční složka a oživení prostranství.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: pověst vypráví, že zde přišli lidé odněkud ze Zdražilovska. Jejich obec 
prý byla pronásledována nemocemi, požáry a dalšími pohromami. Proto ji s pláčem 
opustili a usadili se na holešovském panství, za hradbami města. Zde asi našli více 
štěstí, protože podle kroniky se na Plačkově z každého domu ozývalo veselé klapání 
tkalcovského  stavu.  Je  možné,  že  zdejší  sochu  sv.Floriána  postavili  právě  na  
ochranu před požáry.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 38001/7-5945
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 110

Místo: Holešov, na Plačkově.

GPS: 49.3291108N, 17.5801969E

Rok: první pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 1852

Popis:  socha  Immaculaty.  Kamenná  socha  Panny  Marie  v  
podživotní velikosti na novém hranolovém podstavci. Vedle  
sochy dva andílci. Na zadní straně r. 1852. Nový podstavec  
ruší značně hodnotu sousoší.

Nápisy: vzadu: „Postaveno od občanů Plačkova L.P. 1852."

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 38001/7-5945
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 111

Místo: Holešov, ul. Bořenovská, u hasičské stanice.

GPS: 49.3353767N, 17.5741744E

Rok: socha 2000, podstavec starší.

Rekonstrukce: 2000

Popis: na historickém podstavci z městské kašny, na kterém také stávala socha sv. 
Floriána, ale byla zničena, stojí nová kamenná socha postavená v roce 2000.

Nápisy:  vpředu: „Přátelství sborů Holešov – Topolčianky." Vzadu: "Věnováno 
ke 120. výročí založení sboru 1880 – 2000." Vpravo: "Park hasičů města Holešova." 
Na původním podstavci  pak latinské nápisy,  vzadu,  pod Rottalovským znakem:  
"Hisce sub auspiciis fonti hic elatus ameno acunctis coleris favtor abigne potens." 
Překlad: "Pod záštitou fontány, všem nejmilejší, uctíván jako mocný zachránce před 
ohněm." Pod znakem města: "Hangstatuam sancto tute lari urbs sacrat haecce huic 
nefuror flagrans ignis obesse queat." Překlad: "Postavena socha světce,  chránící  
město před velkým ohněm."

Historie: socha (původní) stávala na náměstí uprostřed kašny.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 112

Místo: Holešov, u silnice do Tučap.

GPS: 49.3377100N, 17.5769883E

Rok: 1760 (podstavec), 2015 (křížek).

Rekonstrukce: 2008, 2015

Popis: kamenný kříž u silnice. Na nízkém, čtyřbokém soklu  
stojí  volutový podstavec  s  římsou,  který  má vepředu reliéf  
dobytka. Původně na podstavci stála socha sv. Vendelína, dnes 
na nízkém nástavci stojí nový kamenný kříž s kovovým tělem 
Krista.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: na podstavci bývala kamenná socha sv. Vendelína, a 
byla  zničena  za  druhé  světové  války.  Socha  stávala  na  
travnatém pozemku za družstvem (u ul. Přerovská). V r. 2006 
byl podstavec odvezen, roku 2008 restaurován a instalován na 
současné  místo.  V  roce  2015  doplněn  kamenný  křížek  s  
kovovým Kristem.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 29786/7-5950
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 113

Místo: Holešov, ul. Masarykova, naproti marketu Billa.

GPS: 49.3287711N, 17.5850942E

Rok: 1722

Rekonstrukce: 2001

Popis:  na vysokém čtyřbokém, mírně projmutém podstavci  
završeném  římsou  stojí  pískovcová  socha  sv.  Jana  
Nepomuckého  v  podživotní  velikost  v  obvyklém  
ikonografickém pojetí.  Na  přední  straně  podstavce  nápis  s  
datací 1722.

Nápisy:  vpředu: „Deo et  sancto Joanni Nepomuceno infixit  
pionori Wenceslaus Nepomuc Stareck terill ust ris Franciscia  
Rottal  ingranaris  praeses.“  Překlad:  „Bohu  a  sv.  Janu  
Nepomuckému věnoval Václav Nepomuk Stárek a František  
Rottal.“

Historie: socha restaurována r. 2001 nákladem 145 000 Kč,  
práci provedl ak. sochař Jiří Lendr z Prahy.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 31449/7-5947
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 114

Místo: Holešov, ul. Zámecká, naproti zámku.

GPS: 49.3331289N, 17.5801667E

Rok: první pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 2004

Popis:  ve výklenku domu č.  p. 8 je také kamenná socha v  
životní  velikosti  svatého  Jana  Nepomuckého  v  obvyklém  
ikonografickém pojetí  na čtyřbokém hranolovém podstavci,  
zdobeném hlavičkami andílků.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: socha je u budovy bývalého trinitářského kláštera.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 28662/7-5931
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 115

Místo: Honětice, náves, u zvonice.

GPS: 49.2047344N, 17.2518100E

Rok: 1948

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  čtyřbokém  
hranolovém podstavci s reliéfem Panny Marie Bolestné. Nad 
ním kartuše s českým textem.

Nápisy: vpředu: „Z lásky díky Ježíši, buď milostiv mé duši."

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 116

Místo: Honětice, u silnice na Hoštice.

GPS: 49.2060758N, 17.2475128E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  černý  litinový  kříž  s  pozlaceným  korpusem  na  
hranolovém podstavci. Kříž stojí mezi stromy u krajnice.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 117

Místo: Honětice, náves, nedaleko obecního úřadu.

GPS: 49.2033719N, 17.2536386E

Rok: 1746

Rekonstrukce: 1999

Popis: na konci protáhlé přibližně obdélné návsi za můstkem 
přes potok je umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého. 
Socha z jemnozrnného pískovce je umístěna na podestě o dvou 
schodišťových  stupních  s  nosy.  Na  ní  je  umístěna  
odstupňovaná podnož se spodní trnoží s rozšířeným stupněm 
se  splávkem  a  krychlovou  nástavbou  na  třech  stranách  
pročleněnou sekaným rámem tvaru kvadrilobu. Na čelní straně 
je  rám  doplněn  majuskulním  nápisem  v  ploše  vytaženým  
červenou hlinkou. Na dvouúrovňovou podnož navazuje střední 
v průřezu ustupující hranolová část, na čelní straně s mělkým 
reliéfem erbovní kartuše tvaru srdce s přikrývadly v podobě  
rozvilin a v klenotu s helmem. Boční stěny jsou pročleněny  
mělkým rytým vpadlým polem tvaru kvadrilobu a na zadní  
straně  je  vysekán  letopočet  1746.  Sokl  je  zakončen 

profilovanou římsou se splávkem. Na nízké čtvercové podnoži je umístěna vlastní  socha světce 
klasického ikonografického pojetí v trojdílném kanovnickém oděvu s biretem a hvězdnou gloriolou 
na hlavě. Výrazný kontrapost s vahou na pravé noze a vytlačeným kolenem levé nohy se odráží v 
esovitém  prohnutí  horní  poloviny  těla  s  vysunutím  levého  ramene.  V náručí  svírá  krucufix  s 
korpusem Krista, opřený o předloktí levice a pravicí přidržován za patu svislého břevna. Pohled je 
směřován s předklonem hlavy ke kříži. Socha se uplatňuje v rámci nové lokace a úpravou okolí s 
vazbou na prostor konce návsi se vztahem k dějinám obce.

Nápisy:  vpředu  na  podstavci:  „S.  Joanes  
Nepomucen  Ano  1746."  Překlad:  „Svatý  Jan  
Nepomucký, založeno 1746.“

Historie: socha původně stála na jiném místě.

Status:  kulturní  památka  č.  ÚSKP  
15247/7-5961. Chráněno od 3.5.1958.

Foto sochy ze 60. let.



Objekt č.: 118

Místo: Horní Lapač, u hlavní silnice na Zlín.

GPS: 49.2999308N, 17.6183019E

Rok: 1866

Rekonstrukce: 2006-2007

Popis:  čtyřboký hranolový sokl členěný rytými rámy s ujmutými rohy,  
pouze zadní strana hladká s letopočtem 1866. Z čelní strany reliéf Panny 
Marie stojící na obláčku se sepnutýma rukama, pravá část hrudi probodena 
mečem, paprskovitá svatozář. Sokl završuje římsa, na ní náznak kamenů a 
navazující čtyřhranný kónický nástavec, členěný z čelní a bočních stran  
rytým rámem, zepředu navíc v reliéfu provedený závěs ze tří květů a listu. 
Nástavec  ukončený  římsou  nese  kříž  s  korpusem.  Liliovité  zakončení  
ramen kříže, Kristus s hlavou skloněnou k pravému rameni má bederní  
roušku uvázanou na pravém boku, žebra a žíly na rukou zřetelně vystouplé. 
Nad hlavou nápisová deska INRI.

Nápisy: pouze vzadu letopočet 1866.

Historie: v roce 2006 byla realizována první část restaurátorských prací, která  
spočívala v opravě vrchní části kříže. Tyto práce vyšly na celkem 40 tisíc Kč. Část 
10 tisíc Kč uhradila obec, zbytek poskytl formou dotace Zlínský kraj. Roku 2007 se 
dokončila oprava spodní části kříže. Tyto práce si vyžádaly dalších 22 tisíc Kč.  
Fond kultury přispěl 16 500 Kč, obec doplatila zbývajících 5 500 Kč.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 45735/7-5962. Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 119

Místo: Horní Lapač, u hlavní silnice na Zlín.

GPS: 49.3039550N, 17.6144608E

Rok: 1946

Rekonstrukce: 2008

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské s Ježíškem v  
náručí, na čtyřbokém hranolovém podstavci.

Nápisy: vpředu: „Zdávas vítězná ochránkyně Moravy, zůstaň 
matkou lidu  svému!  Za  ochranu tvou v  roce  1939 –  1945  
věnují vděční občané.“

Historie:  barevná  socha  postavena  jako  poděkování  za  
ochranu před válkou.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 120

Místo: Horní Lapač, v poli směr Martinice.

GPS: 49.3019531N, 17.6061311E

Rok: 1889

Rekonstrukce:

Popis: litinový krucifix z roku 1889, umístěný v polích za obcí 
Horní Lapač. Sokl na půdorysu čtverce s okosenými rohy -  
osmiúhelník  s  nestejně  dlouhými  stranami.  Delší  strany  
zdobeny  reliéfem  v  podobě  gotického  lomeného  okna  s  
kružbovou výplní, kratší pak podobným ornamentem, hrany  
kryjí pilířky. Kristus má hlavu skloněnou k pravému rameni,  
bederní rouška uvázaná na pravém boku. Nad hlavou deska s 
nápisem INRI. Tekoucí krev z jeho ran zvýrazněna červenou 
barvou. Materiál: litina Rozměry: sokl - 134 x 70 x 70 cm;  
celková výška krucifixu 275 cm.

Nápisy: vpředu: „Slitujte se nademnou, 
slitujte  se  nademnou aspoň vy přátelé  
moji!“

Historie:  litinový  kříž  stojí  na  místě  
staršího kamenného (zbyla z něj pouze  
kamenná  podnož).  Nedaleko  kříže  je  
také svatý obrázek s Pannou Marií. Oba 
objekty  stojí  na  rozhraní  katastrů  
Martinice,  Horní  Lapač  a  Žeranovice.  
Kříž  patří  pod  Horní  Lapač  a  svatý  
obrázek pod Žeranovice.

Status: kulturní památka č.
ÚSKP 20735/7-6198, chráněno od
3.5.1958.

Historická fotografie ze 60. let.



Objekt č.: 121

Místo: Horní Lapač, v obci

GPS: 49.3014956N, 17.6148653E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 122

Místo: Horní Lapač, v obci

GPS: 49.3014431N, 17.6212744E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 123

Místo: Horní Lapač, cesta do Žeranovic

GPS: 49.2970597N, 17.6164164E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 124

Místo: Horní Lapač, cesta do Fryštáku

GPS: 49.2969161N, 17.6241153E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 125

Místo: Horní Lapač, polní cesta do Fryštáku

GPS: 49.3000422N, 17.6270158E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 126

Místo: Horní Lapač, polní cesta do Fryštáku

GPS: 49.2992489N, 17.6329983E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 127

Místo: Horní Lapač, pole směr Fryšták

GPS: 49.2988589N, 17.6400981E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 128

Místo: Horní Lapač, nad obcí v poli

GPS: 49.3039314N, 17.6216703E

Rok: 1930

Rekonstrukce: 2019

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie: památka na tragické úmrtí Josefa Cholasty z čp 47 z 
Horního Lapače, 30. léta 20. století.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 129

Místo: Hoštice, před kostelem Jiljí.

GPS: 49.2082508N, 17.2358078E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  (asi  novější)  na  starším  původním  
kamenném hranolovém podstavci s reliéfem Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 130

Místo: Hoštice na hřbitově.

GPS: 49.2099244N, 17.2356303E

Rok: 1884

Rekonstrukce:

Popis:  na  čtyřbokém  hranolovém  podstavci  se  stříškou  je  
vpředu reliéf Panny Marie Bolestné. Nad podstavcem dřík s  
plastikou kalichu a následuje kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Na  100  letou  památku  zařízení  duchovní  
zprávy postaven r. 1884. Nákladem Mariany a Jana manžely 
Procházkovými."

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 131

Místo: Hoštice, na začátku Hoštické aleje.

GPS: 49.2101756N, 17.2384614E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: litinový kříž s Kristem na kamenném bohatě zdobeném 
podstavci s reliéfem Panny Marie Bolestné a kalichu.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 132

Místo: Hoštice, před domem čp 120.

GPS: 49.2090247N, 17.2281742E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  svatý obrázek s malovanou Pannou Marií  v dřevěné  
vitrínce s kovovým křížkem stojící na kamenném sloupku.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 133

Místo: Hoštice, polní cesty u potoku Olšinka.

GPS: 49.2110642N, 17.2298414E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek v dřevěné skříňce na kamenném sloupu.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 134

Místo: Hoštice, u kaple Na Strašné.

GPS: 49.2270189N, 17.2261697E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek s malovanou Pannou Marií s Ježíškem v 
náručí v plechové skříňce na železeném sloupu se stříškou v  
blízkosti větší zděné kaple.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: po bitvě na Bílé Hoře byla jednota Českých bratří rozprášena a ti, co 
zbyli, se museli ukrývat. Čas od času za nimi přišel jejich kněz a bratři se pak sešli k 
tajným modlitbám. Teď se jich ještě několik tajně scházelo v tom hustém lese okolo 
potoka. Jsou to věrní stoupenci Českých bratří a ta světla v lese svědčí o tom, že tam 
měli vyznavači této víry tajné shromáždění. Lidé si mysleli, že tam straší, a proto 
začali tomu místu říkat Strašná, ale správně se jmenuje Strážná. Aby lidé zahnali  
„zlé duchy“, postavili na můstku kapličku.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 135

Místo: Hoštice, na rozcestí před obcí.

GPS: 49.2059194N, 17.2432578E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 2020

Popis:  za  obcí  při  vidlici  cest  umístěna  zděná  čtyřboká pilířová  boží  
muka. Výškově dělena profilací na dvouúrovňovou a završena fabionovou 
korunní římsou. Spodní polovina stavbičky je doplněna nakoso v nárožích 
postavenými přízedními pilířky a plošně pak na každé straně pročleněna  
nikou  završenou  konchou.  Nad  kordonou  římsou  pokračuje  stavba  se  
zaoblenými  rohy  a  na  každé  straně  v  mělkém  pravoúhlém  plošném  
výklenku s osazenými malovanými výjevy na kovových deskách s motivy 
Svatohostýnské madony, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Antonína Paduánského a 
bl. Jana Sarkandra. Objekt je zastřešen stanovou nízkou stříškou ve vrcholu 
s patriarším kovovým křížem.

Historie:  tato boží muka byla prý postavena roku 1791, po  
tom,  co  na  tomto  místě  padli  vojáci  z  Husitských  válek.  
Naproti rostla mohutná osika.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 14993/7-5968
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 136

Místo: Hradisko, u cyklostezky na Bezměrov

GPS: 49.3226800N, 17.3475139E

Rok: 2016

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  zděná výklenková kaple  sv.  Huberta  stojící  od roku  
2016 u cyklostezky k Bezměrovu. 

Nápisy: „Ke cti a chvále sv. Hubertovi honební společenstvo a 
myslivecký spolek Postoupky – Hradisko, L.P. 2016.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 137

Místo: Hradisko, u silnice na Bezměrov

GPS: 49.3200286N, 17.3474914E

Rok: 1838

Rekonstrukce: 1893

Popis:  pískovcový krucifix z roku 1838 na okraji obce. Na  
podstavec,  zakončený  profilovanou  římsou,  navazuje  
pravoúhlý dřík s římsou a hranolový plint.  Na něm spočívá  
vlastní kříž s Kristem. Podstavec a dřík zdobí rytá výzdoba.

Nápisy:  „Nákladem Jana Koutského č.18 v Hradisku 1838.  
Obnoveno  k  oslavě  nastoupení  Jeho  Milosti  knížete  
arcibiskupa Theodora 1893, nákladem obce Hradiska.“

Historie: u kříže se dříve nacházely čtyři košaté lípy.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 101520
Chráněno od 25.5.2005.

Objekt č.: 138

Místo: Hradisko, na hřbitově

GPS: 49.3212328N, 17.3490244E

Rok: druhá pol. 19. století

Rekonstrukce: 1909, 1929

Popis: na novém podstavci stojí na nízkém soklu nadživotní  
socha světce sv. Václava s mírně vykročenou levou nohou. Na 
hlavě knížecí koruna, rozpuštěné vlasy,  opásán řemenem se  
zavěšeným mečem u levého boku. V levé ruce drží praporec. 
Na podstavci nápis „Padli jsme aby národ mohl žít.“

Historie:  socha  sv.  Václava  byla  na  hřbitov  v  Hradisku  umístěna  k  
svatováclavské slavnosti konané 28. 9. 1929 jako pomník padlým ve světové válce. 
Socha od sochaře Antonína Tomáše Becka (1835-1908) původně stávala u starého 
kroměřížského mostu přes řeku Moravu. Po regulaci v letech 1907 – 1909 byla  
socha, spolu s několika dalšími, přemístěna ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.  
Odtud  socha  putovala  do  Hradiska  a  u  kostela  byla  nahrazena  její  kopií  od  
Antonínova syna Jana Antonína Becka (1864-1937). U sochy svatého Václava byl 
pohřben dne 6.5.1945 neznámý rumunský vojín,  který padl u Lutopecen a  dne  
13.5.1945 neznámý rumunský vojín, který u Miňůvek vypadl z vojenského auta.  
Dne 4.4.1951 byly ostatky obou rumunských vojínů exhumovány a převezeny na 
Ústřední hřbitov v Brně.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 31947/7-6098
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 139

Místo: Hulín, v areálu kostela.

GPS: 49°18´53,19“ N, 17°27´57,955“E

Rok: po 1700

Rekonstrukce: 1825

Popis: na hranolovém podnoží volutový podstavec s římsou,  
nad  ní  je  kříž  s  korpusem.  Pod  křížem  klečící  světec  se  
svatozáří. U paty sousoší hlavičky andílků.

Nápisy:  vpředu  v  kartuši:  „Translata  et  renovata  ad  
MDCCCXXV.“ 

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34904/7-5969
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 140

Místo: Hulín, na hřbitově.

GPS: 49°18´42,794“N, 17°28´21,411“ E

Rok: 1897

Rekonstrukce: po r. 2005

Popis:  kamenný kříž s mnoha plastickými detaily a soškou  
Panny  Marie  na  podstavci.  Kříž  čistý  a  udržovaný,  po  
rekonstrukci. Obehnán kovovým plotkem.

Nápisy: vzadu: "Tento sv.kříž věnovala obec LP 1897"

Historie: 

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 141

Místo: Hulín, u hlavní silnice na Otrokovice.

GPS: 49°18´42,47“N, 17°28´25,976“E

Rok: 1759

Rekonstrukce: 1912, 1941, 2006.

Popis: pravoúhlá základna nese hranolovitý dřík, po stranách 
opatřený volutovými pásky. Na profilovanou římsu umístěna  
postava klečícího světce (zřejmě sv. Vendelína), dotýkajícího  
se paty kříže s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Žádáme tebe Gežíssi Kriste chraň obec a nás
hulínské" Vzadu: "Postaven 1912"

Historie:  v  těchto  místech  kdysi  místo  domů  vedla  stará  
obecní cesta, u které rostly staré lípy v jejichž středu stál kříž. 
Ten  musel  být  v  roce  1941  přemístěn  z  důvodu  výstavby  
domů, což si vyžádalo 1280 Kč.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 28304/7-5977
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 142

Místo: Hulín, ul. Antonína Dvořáka.

GPS: 49.3272061N, 17.4674025E

Rok: 1929

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  s  Kristem (nepůvodním kovovým) na  
zdobeném  podstavci  s  plastikou  Panny  Marie  Bolestné  
(poničená) a kalichem.

Nápisy: vzadu: „L.P. 1929.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 143

Místo: Hulín, za kostelem (u zadní brány).

GPS: 49°18´52,98“N, 17°28´1,709“E

Rok: 1880

Rekonstrukce: 2007

Popis:  kamenná  socha  svatého  Jana  Nepomuckého  v  
ikonografickém pojetí. Po rekonstrukci, čistá a udržovaná. Na 
hezkém místě u kostela a nového chodníku.

Nápisy: vpředu: „L.P. 1880.“

Historie: sochu zhotovil sochař A. Beck z Kroměříže. Jedná se 
o sochu,  která  původně stála  u  mostu ve Stojanově ulici  a  
později byla přenesena na toto místo.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 144

Místo: Hulín, u kostela

GPS: 49.3150136N, 17.4658928E

Rok: 1727

Rekonstrukce:

Popis:  na hranolovém podloží barokně zvlněný podstavec s  
římsou.  Nad  ní  v  životní  velikosti  socha  sv.  Jana  
Nepomuckého v obvyklém ikonografickém pojetí. 

Nápisy:  vpředu  v  kartuši:  „Hic  adest  forti  auxiliator  
Hulinensium.“ Překlad: „Zde je mocný zastánce Hulína“.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34904/7-5969
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 145

Místo: Hulín, na náměstí Míru.

GPS: 49.3160875N, 17.4662172E

Rok: 1848 (1853 ?)

Rekonstrukce: 2015

Popis: socha svatého Floriána s ohradní zídkou s balustrami.  
Na hranolové podnoži profilovaný pilíř ukončený římsou. Nad 
ní v životní velikosti socha v obvyklém postoji. V pilíři deska s 
nápisem.

Nápisy:  vpředu: „Floriane vítězi  svatý od požáru ochránče!  
Opatruj obec naši kterou třikrát neštěstí záhubné v předešlích 
letech navštívilo.“

Historie:  socha postavena po požáru Hulína 21.4.1850 kdy  
vyhořela i radnice s důležitými dokumenty a zemřela Anna  
Stančíková v čp 112, nechalo město postavit na náměstí tuto 
sochu. Později  byla přesunuta ke kostelu,  v roce 2015 byla  
restaurována Josefem Patrem a vrácena na náměstí.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34904/7-5969
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 146

Místo: Hulín, silnice na Holešov.

GPS: 49°19´11,243“N, 17°28´49,49“E

Rok: 

Rekonstrukce: 2007

Popis:  kamenná boží muka ve stylu výklenkové kapličky s  
nikou na každé ze tří stran, na taškové střeše kovový křížek,  
fasáda čistá po rekonstrukci.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 147

Místo: Hulín, ul. Antonína Dvořáka

GPS: 49.3247594N, 17.4665519E

Rok: pol. 17. století

Rekonstrukce:

Popis:  Manýristická  boží  muka  z  poloviny  17.  století,  
hodnotná kamenická práce.Na sokl, tvořený nízkou podestou a 
hranolovým dříkem, zakončeným profilovanou římsou, nasedá 
sloup s patkou a kompozitní hlavicí. Na soklu reliéf nástrojů 
Kristova umučení.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 31568/7-5974
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 148

Místo: Hulín, silnice na Kroměříž

GPS: 49.3155739N, 17.4551278E

Rok: konec 18. století

Rekonstrukce:

Popis: Pozdně barokní boží muka rustikálních forem. Stavba z 
konce 18. století sestává z nízké podesty, hranolového dříku,  
římsy a krychlové nástavby, kryté stanovou stříškou s křížem. 
V nástavbě po stranách pravoúhlé výklenky, dřík má nárožní  
lizény.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 39502/7-5975
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 149

Místo: Hulín, ul. Komenského, kaple sv. Anny

GPS: 49.3204608N, 17.4607289E

Rok: druhá pol. 18. století

Rekonstrukce: 1886

Popis:  Hlavní  průčelí  prolamuje  portál  završený  stlačeným  půlkruhovým  
záklenkem, lemovaným profilovanou šambránou, která vystupuje z profilovaných 
patek.  Na nárožích hlavního průčelí  je dvojice vrstvených pilastrů s římsovými  
hlavicemi,  které vynáší  kladí  s vlysem se zavěšenými kapkami.  Nad vlysem je  
mohutná bohatě profilovaná korunní římsa obíhající celou stavbu. Průčelí vrcholí  
vysokým štítem s volutovými křídly po stranách. Vstupní dveře jsou neorenesanční 
kazetové,  na  podlaze  interiéru  se  nachází  kameninová  ornamentální  dlažba  z  
počátku  20.  století.  Interiér  je  zaklenut  valnou  křížovou klenbou s  vytaženými  
kápěmi. U zadní stěny je zděná menza s profilací ondřejského kříže. Nad menzou je 
nika rámovaná profilovanou římsou. Po pravé straně v rohu je ve výšce cca 1,5 m 
od podlahy kamenná kulatá kropenka.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 104972
Chráněno od 11.12.2012

Objekt č.: 150

Místo: Chomýž, u silnice na Hlinsko.

GPS: 49.3650617N, 17.6416633E

Rok: 1762

Rekonstrukce:

Popis:  obklopen  dvojicí  vzrostlých lip  stojí  kamenný pamětní  kříž.  Výškově  
odstupňovaná  architektura  kříže  je  umístěna  na  jednostupňovou  podestu.  
Trojstupňová soklová část je tvořena trnoží se splávkem ve vrcholu. Navazující dřík 
s konvexním vypnutím spodní čtvrtiny hmoty hranolu, je na čelní straně pročleněn 
rytým rámem v ploše a segmentového vypnutí horního a dolního břevna. Dráha  
linie, zvýrazněná černí, je v ploše doplněna majuskulním textem. Sokl je zakončen 
profilovanou deskovou římsou, na niž dosedá hranolový k vrcholu se zúžující dřík 
na třech stranách pročleněn sekanými rámy v dráze zvýrazněné uhlovou černí. Na 
vrcholovou deskovou hlavici je usazeno vlastní těleso kříže s jetelovým zakončením 
ramen  a  v  křížení  s  korpusem Krista.  Tělo  s  pažemi  téměř  v  přímce  a  mírně  
pokrčených  nohou.  Bederní  rouška  s  diagonálně  pravidelně  vedenými  řasami  
záhybů je upevněna v uzel s jedním závěsem na levém boku. Hlava skloněna v  
předklonu k pravému rameni.

Nápisy: vpředu: „Pawel Prusenowski 1762.“

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 45699/7-5978
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 151

Místo: Chomýž, u zvonice na návsi.

GPS: 49.3613931N, 17.6452783E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem na  hranolovém čtyřbokém  
podstavci se stříškou a s nikou, ve které je soška Panny Marie. 
Okolo kříže železný plotek a květinová výzdoba.

Nápisy:

Historie: kříž slouží jako pomník na oběti světových válek.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 152

Místo: Chomýž, u cesty do Jankovic.

GPS: 49.3606414N, 17.6385694E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek, na dřeveném sloupku je dřevěná skříňka 
se soškou Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 153

Místo: Chomýž, v poli u polní cesty směr Hlinsko.

GPS: 49.3694144N, 17.6417286E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek, na dřeveném sloupku je dřevěná skříňka 
se soškou Panny Marie.

Nápisy: vpředu: „Vítězná ochrano Moravy zůstaň matkou lidu 
svému.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 154

Místo: Chrášťany, v obci, naproti hřbitova.

GPS: 49.2990086N, 17.4919122E

Rok: druhá pol. 18. stol.

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  hranolový  pilíř  se  skosenými  nárožími,  jehož  čelní  
strana směřuje na sever. Ve spodní části se nachází sokl, horní 
část je završena profilovanou římsou, nad níž je jehlancovitá  
stříška  pokrytá  bobrovkami.  Na  čelní  straně  je  výklenek  s  
půlkruhavým  zaklenutím  a  šambránou,  po  stranách  
obdélníkové výklenky se šambránou (vzadu šambrána chybí). 
Pod čelním výklenkem chybí zrcadlo s barokním páskovým  
rámováním. Boží muka jsou zasazeny mezi stromy smrkové  
aleje.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 28317/7-6183
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 155

Místo: Chrášťany, v zatáčce cesty do Záhlinic.

GPS: 49.2964808N, 17.4961500E

Rok: 1829

Rekonstrukce: 1888, 1956

Popis: kamenný kříž stojící v zatáčce u silnice. Na nízkém,  
odstupňovaném,  čtyřbokém  soklu  stojí  volutový,  čtyřboký  
podstavec,  zakončený  rovnou  římsou.  Nad  ní  je  vysoký  
nástavec s římsou, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „1829.“ Vzadu: „Obnoveno roku 1888, 1956.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 156

Místo: Chrášťany na hřbitově.

GPS: 49.2992711N, 17.4915267E

Rok: 1897

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  čtyřboký  hranolový  podstavec  s  reliéfem  
Panny Marie Bolestné, nad kterým je stříška a patrně novější 
kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1897.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 157

Místo: Chrášťany, v poli u cesty do Kurovic.

GPS: 49.2936628N, 17.5009022E

Rok: 1873

Rekonstrukce: 2019

Popis:  kamenný kříž po celkové restauraci.  Na hranolovém  
čtyřbokém podstavci  se  stříškou  stojí  nástavec  s  křížem a  
litinovým tělem Krista.

Nápisy:  vpředu: „Ku poctě milého Spasitele postaveno roku 1873.“ Na 
soklu:  „A.Beck  v  Krom.“.  V  roce  2019  přidány  destičky  s  textem:  
„Obnoveno r. 2019, nadační fond adopce památek město Hulín. Společně 
nákladem místních občanů. Rodina Gutt, Marta Konečná, Vojáček.“

Historie:  kříž  poškozen  padající  lípou,  která  stála  po  jeho  
levém boku. Opraven v roce 2019 za 222 814 Kč, restaurovali 
Jiří Finger, pavel Hradilík, Jiří Ščuglík.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 158

Místo: Chrášťany u hřbitova, směr Hulín.

GPS: 49.2990575N, 17.4912306E

Rok: 1888

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis: kamenná socha Panny Marie Bolestné stojící u silnice. 
Na odstupňovaném, čtyřbokém soklu stojí vysoký osmiboký  
reliéfně  zdobený  podstavec,  zakončený  římsou.  Vpředu  
vložena deska s textem. Na nízkém nástavci stojí socha Panny 
Marie. Okolo sochy zbytek kovového plotku.

Nápisy:  vpředu:  „Věnovali  Damian  a  Mariana  manželé  
Michálkovi  ku poctě  Bolestné Panny Marije  1888.“  Vzadu  
pouze letopočet 1888.

Historie: sochu zhotovil sochař K. Sommer z Kroměříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 159

Místo: Chropyně, ul. Komenského, rozcestí.

GPS: 49.3573542N, 17.3711425E

Rok: 1907

Rekonstrukce:

Popis:  hranolový  podstavec  mající  po  stranách  plytké  
výklenky, v čelním je Panna Marie, a v bočních sv. Cyril a sv. 
Metoděj. Podstavec zakončen římsou. Následuje dřík a kříž s 
Kristem.

Nápisy: vpředu: „Ó vy všichni, kteří jdete cestou vizte zdali  
vaše  bolest  jako  bolest  moje."  Vzadu:  "Památce  Františky  
Pecníkové +8.3.1907."

Historie: kříž zhotovil sochař J.Beck z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 160

Místo: Chropyně, u kostela sv. Jiljí.

GPS: 49.3561614N, 17.3650281E

Rok: 1848, sochy 1888

Rekonstrukce: 1928

Popis: podstavec kříže čtyřboký zakončený rovnou římsou, na 
čelní straně je reliéf Panny Marie. Po bocích kříže stojí sochy 
sv. Cyrila a sv. Metoděje.

Nápisy: vzadu na kříži jen letopočet 1848. Na podstavci sv.  
Metoděje: „Na památku kněžského jubilea LVA XIII věnovali 
občané Chropynští 1888." Na podstavci sv. Cyrila: "Sv. Cyrile 
a Metoději orodujte za nás. Obnoveno v 10 roce samostatnosti 
1928."

Historie: peníze na sochy pocházejí z nálezu zlatých mincí,  
které našli dělníci v roce 1887 při přestavbě cesty.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 161

Místo: Chropyně, ul. Tovačovská, směr Záříčí.

GPS: 49.3649425N, 17.3593747E

Rok: 1911

Rekonstrukce: 1996

Popis:  kamenný  kříž  na  hranolovém  podstavci  s  římsou,  
vpředu v nice Panna Marie.

Nápisy: vpředu: „Stůj synu můj, stůj dcero má, kam vede cesta 
tvá? Vštíp  v  mysl  obraz můj  a  šťastný bude odchod tvůj."  
Vzadu: "Ke cti a chvále Boží věnovala rodina Ignáce a Anny 
Černoškových z Chropyně 1911." Zboku: "Opraveno 1996."

Historie: 

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 162

Místo: Chropyně, na hřbitově.

GPS: 49.3599675N, 17.3662597E

Rok: 1856

Rekonstrukce: po r. 1998

Popis:  kamenný  kříž  stojící  na  čtyřbokém  hranolovém  
podstavci s římsou na kterém je reliéf Panny Marie Bolestné. 

Nápisy: vzadu: „Nákladem farníků 1856.“

Historie: 

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 163

Místo: Chropyně, v parku u zámku.

GPS: 49.3554283N, 17.3661194E

Rok: 1903

Rekonstrukce: 2001

Popis: na hranolovém čtyřbokém podstavci, bohatě zdobeném, 
jsou  reliéfy  Panny  Marie,  sv.  Jana  Nepomuckého  a  sv.  
Jeronýma. Nad stříškou je nástavec s plastikou kalichu a kříž s 
Kristem.

Nápisy: vpředu: „Kříž nechali obnovit manželé Jan a Marie  
Váňovi spolu s městem Chropyně LP 2001." Vzadu: "Ke cti a 
chvále Boží věnovali František Tomeček syn Jana a Františky 
Tomečkových 1903."

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 164

Místo: Chropyně-Plešovec, na hřbitově.

GPS: 49.3394036N, 17.3801117E

Rok: 1889

Rekonstrukce:

Popis:  na dvoustupňovém čtyřbokém podstavci s  římsou je  
reliéf  Panny Marie Bolestné. Následuje nástavec s plastikou 
kalichu a kříž s Ukřižovaným.

Nápisy: vzadu: „Nákladem z dobré lásky občanů Plešovských 
1889." Na soklu „J.Beck, Kroměříž.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 165

Místo: Chropyně-Plešovec, u cesty do Kroměříže.

GPS: 49.3360386N, 17.3839156E

Rok: 1908

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž s hranolovým čtyřbokým podstavcem,  
který má vpředu niku se soškou Panny Marie.

Nápisy: vzadu: „Ke cti a chvále Boží věnovala rodina Anka  
Kornelová z Plešovic 1908." Nahoře na kříži ve štítku: Hic est 
rex Judaorum.“ Překlad: „Toto je Král Židů.“

Historie: kříž zhotovil kameník J. Mergenthal z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 166

Místo: Chropyně-Plešovec, u silnice v obci.

GPS: 49.3420247N, 17.3804589E

Rok: 1896

Rekonstrukce:

Popis: na čtyřbokém hranolovém podstavci s římsou je vpředu 
reliéf Panny Marie. Na nástavci je plastika kalicha. Následuje 
kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Ó vy všichni kteří jdete cestou pozorujte a  
vizte, jestli bolest jako bolest má." Vzadu: "Věnovali ke cti a 
chvále Boží tento kříž manželé František a Josefka Chmelovi 
výměnkář v Plešovci 1896."

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 167

Místo: Chvalčov, Na Kamenci

GPS: 49.3956933N, 17.6970053E

Rok: 1906

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u silnice. Na odstupňovaném, čtyřbokém 
soklu  stojí  osmiboký,  hranolový  podstavec  zakončený  
lomenou stříškou. Vpředu na podstavci plastika Panny Marie 
Bolestné.  Nástavec  čtyřboký  s  římsou  a  plastikou  kalichu,  
nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1906.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 168

Místo: Chvalčov, ul. Svornosti.

GPS: 49.3908800N, 17.7074197E

Rok: 1889

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž u silnice. Na odstupňovaném, čtyřbokém 
soklu stojí čtyřboký, hranolový podstavec zakončený římsou. 
Vpředu na podstavci plastika Panny Marie Bolestné. Nástavec 
čtyřboký s římsou, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1889

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 169

Místo: Chvalčov, Hostýn, na schodišti vlevo.

GPS: 49° 22´36,923“ N, 17° 41´57,304“ E

Rok: 1877

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u schodiště směrem ke kostelu, podstavec 
i kříž bohatě zdobeny do detailů pod křížem plastika kalichu.

Nápisy: vpředu: „Crux una certaove Christia no...dux." Vzadu: 
"1877 F. Zatopek Malinsky M." Na soklu: "Konečný Johann z 
Carohnowic."

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 170

Místo: Chvalčov, Hostýn, na začátku křížové cesty.

GPS: 49° 22´37,62“ N, 17° 42´0,716“ E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s reliéfem Panny Marie na podstavci, 
tmavší, zvětralý kámen a světlejší korpus Krista.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 171

Místo: Chvalčov, Na Kamenci

GPS: 49.3968603N, 17.6918781E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  s  Ježíškem  v  náručí,  
barevně  zdobená.  Na  podstavci  plastika  sv.  Jana  
Nepomuckého.

Nápisy: vpředu: „Svatá pano Maria: Orodovnice naše, Oroduj 
za nás.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 172

Místo: Chvalčov, Paseky

GPS: 49.3886214N, 17.7057644E

Rok: 1906

Rekonstrukce: 2008

Popis:  kamenná  socha  sv.  Josefa  s  Ježíškem  v  náručí  na  
hranatém podstavci s květinovou výzdobou.

Nápisy:  vpředu:  „Svatý  Josefe  ochraňuj  nás.  Svatý  Josefe  
uveď nás k Ježíši,  Amen.“ Vzadu: „Věnováno od manželů  
Josefa  a  Marie  Sedlářových  z  Chvalčova  1906.“  Dole  
destička:  „Renovace  a  přemístění  pomníku v roce 2008 za  
podpory Zlínského kraje.“ Na boku podstavce: „J. Skraňák  
ZDE.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 173

Místo: Chvalčov, Hostýn, u schodiště.

GPS: 49° 22´37,784“ N, 17° 41´52,342“ E

Rok: 1918

Rekonstrukce:

Popis: na hranolovém podstavci z kamene, bronzová socha 
Božského srdce Páně v nadživotní belikosti.

Nápisy: vpředu: „Pojďte ke mně všichni kteří pracujete a jste 
obtíženi a já vás občerstvím. Já jsem cesta, pravda a život."

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 23128/7-5982
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 174

Místo: Chvalčov, Hostýn, nahoře nad schodištěm.

GPS: 49.3769714N, 17.6997881E

Rok: 1894

Rekonstrukce: 2010

Popis: kamenná socha svaté Anny s malou Marií na čtyřbokém 
zdobeném podstavci. Socha prošla rekonstrukcí.

Nápisy: vpředu: „Svatá Anno, oroduj za nás.“ Vzadu: „Tato  
socha  postavena  nákladem  Anny  Majzlíkové  rodem  ze  
Sehradic L. P. 1894.“ A špatně čitelný text: „Sochu ku cti a  
chvále Boží z obětavosti dovezli dne 6.6.1894 z Kroměříže  
občané  Stechovstí  Frant.  Turek,  Jan  Vahala,  Julius  Kimel,  
Antonín  Kozák,  Ladislav  Kostelník,  Alois  Sladký,  Ludvík  
Procházka.“

Historie: Socha byla obnovena roku 2010 v rámci přípravy na 
Jubilejní rok 2012.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 175

Místo: Chvalčov, u kaple Cyrila a Metoděje.

GPS: 49.3911744N, 17.7112942E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž netypického vzhledu, kříž s Kristem je na 
nízkém čtyřbokém hranolovém podstavci bez dalšího zdobení. 
Kříž je přímo u vstupu do kaple.

Nápisy: vpředu:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 176

Místo: Chvalčov, Hostýn.

GPS: 49.3767358N, 17.7003350E

Rok: různě

Rekonstrukce: různě

Popis:  soubor  14  zastavení  křížové  cesty  od  D.  Jurkoviče  
J.Köhlera a sochy svatých Cyril, Metoděj, Antonín, Ambrož.  
Také kříž na hřbitově a vodní kaple.

Status: některé objekty jsou vedeny jako kulturní památka pod 
číslem ÚSKP 23128/7-5982, chráněny od 3.5.1958.



Objekt č.: 177

Místo: Chvalnov, u kostela sv. Jakuba Staršího.

GPS: 49.1661828N, 17.2315664E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž na čtyřbokém hranolovém podstavci s  
rovnou římsou, vpředu reliéf Panny Marie. Na nástavci kříž s 
Kristem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 178

Místo: Chvalnov, na hřbitově.

GPS: 49.1704669N, 17.2390264E

Rok: 1762

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  hřbitova.  Na  čtyřbokém  
hranolovém podstavci bez dalšího zdobení je úzký dřík držící 
samotný kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu letopočet 1762.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 179

Místo: Chvalnov, u polní cesty.

GPS: 49.1647953N, 17.2334197E

Rok: pův. 18. stol, nový po r. 2000

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  bez  zdobení  na  novém  hranolovém  
podstavci.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: původně zde stál starý kříž z pol. 18. století, před  
rokem 2000 byla  vyměněna horní  část  s  křížem,  později  i  
samotný podstavec, který se asi rozpadl. 

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 180

Místo: Chvalnov, u kostela sv. Jakuba Staršího.

GPS: 49.1662139N, 17.2319428E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  u  kostela.  Na  
dvoustupňovém  čtyřbokém  soklu  stojí  odstupňovaný  
podstavec. Spodní část je čtyřboká, bohatě reliéfně zdobená.  
Horní  část  je  osmiboká,  zakončená  lomenou  stříškou.  Na  
nízkém nástavci stojí socha Panny Marie, mající okolo hlavy 
zlatou svatozář.

Nápisy: vpředu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 181

Místo: Jankovice, v obci, u zvonice.

GPS: 49°21´23,89´´N, 17°37´10,36´´E

Rok: 1855

Rekonstrukce: 1905

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem stojící  na  vysokém úzkém  
podstavci s římsou.

Nápisy: vpředu: „Ke cti Boží Floriana Stibor 1855.“

Historie:  kříž  nechal  postavit  Jankovický  domkař  Florián  
Stibor z čp 1, který také věnoval prostředky na jeho udržování. 
Kříž stával původně naproti domku čp 1 v místech soutoku  
potoka a Rusavy, kde vedla cesta do mlýna a byla zde lávka. 
Když byl v roce 1905 postaven nový most přes Rusavu, byl  
kříž přemístěn na nynější místo u zvonice.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 182

Místo: Jankovice v obci, za žel. přejezdem.

GPS: 49°21´20,3´´N, 17°37´24,87´´E

Rok: 1927

Rekonstrukce: 2016

Popis:  kamenný  kříž  na  čtyřbokém  hranolovém  podstavci  
sloužící jako pomník.

Nápisy: vzadu: „Nákladem občanů L.P. 1927.“ Vpředu je šest 
jmen a pět  fotografií.  Jan Fuksa,  Antonín Tatýrek,  Antonín  
Lehký, Josef Vávra, Alois Barotek, František Dvorník.

Historie: kříž postaven nákladem obce z veřejné sbírky v roce 
1927. Zhotovil jej kameník Rajmer z Holešova a stál 4600 Kč. 
Slavnostně odhalen a posvěcen byl 26.6.1927 za hojné účasti 
občanů. Svěcení provedl arcikněz J. Hikl z Holešova. Na tomto 
místě stával od roku 1880 dřevěný kříž, který byl při bouřce 
vyvrácen a později jej nahradil právě tento nový kříž. Původní 
dřevěný kříž byl v roce 1928 uložen v Holešovském muzeu.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 183

Místo: Jankovice, v Lipinách.

GPS: 49.3649219N, 17.6115697E

Rok:

Rekonstrukce: 2006

Popis:  dřevěný  svatý  obrázek  stojí  u  polní  cesty  mezi  
Hlinskem pod Hostýnem a Holešovem nad statkem v místní  
části Lipiny.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  Obrázek,  který  už  byl  ve  velmi  špatném  stavu,  
opravil na své náklady Jaroslav Kučera a 20. dubna 2006 spolu 
s Pavlem Sedlaříkem znovu instaloval na původním místě u  
polní cesty.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 184

Místo: Jankovice, v Uličce.

GPS: 49.3547486N, 17.6172522E

Rok: 1945

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek stojí v místní části „v Uličce“.

Nápisy: vpředu: „LP 1945, Zdrávas Maria.“

Historie:  V  roce  1945  docházelo  k  intenzivnímu  
spojeneckému bombardování. Při jednom náletu spadla bomba 
na Hradisko u Dobrotic a za Roubeninami u Chomýže. Jako 
poděkování, že žádná z bomb nedopadla na Jankovice a na  
památku ukončení války, nechali postavit Arnoštka Kučerová a 
obchodník  Metoděj  Daďa  sloup  s  obrázkem  Panny  Marie  
Hostýnské. Sloup zhotovil tesař František Kryštof z Jankovic 
čp.  3 a vysvětil  ho holešovský děkan Karel Plevák.  Kolem  
sloupu byly zasazeny v roce 1952 tři lípy a zřízena zahrádka 
ohrazená kameny dovezenými z Děvína u Bratislavy.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 185

Místo: Jarohněvice, u silnice z Vážan.

GPS: 49.2746683N, 17.3835258E

Rok: 1893

Rekonstrukce: po r.2000

Popis: kamenný kříž s Kristem na dvoustupňuvém čtyřbokém 
podstavci se segmentovou římsou v jehož čelní straně je plytký 
vyklenek s reliéfem Panny Marie Bolestné.

Nápisy:  vzadu:  "Postaven  ke  cti  a  slávě  Boží  na  památku  jubilejní  
slavnosti  r.  1889  J.V.císaře  Františka  Josefa  a  císařovny  Alžběty  a  na  
památku nastoupení Jeho kníž.  arcib. Mil. Dr.  Theodora Kohna r.  1892  
nákladem obce Jarohněvic r. 1893."

Historie:  tento  kříž  byl  až  do  roku  1893  dřevěný.  Když  pak  
spadl,  byl  nahrazen  novým  křížem  kamenným.  Vyvsvěcen  byl  
15.8.1893 od dp. děkana Františka Giliga a  Metoděje Špačka za velmi  
velkého účastenství lidu z okolních osad, při krásném počasí. Kříž postaven 
nákladem obce Jarohněvic za 340 zl. od pana Beka z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 186

Místo: Jarohněvice, v poli u silnice do Vážan, u lípy.

GPS: 49.2744931N, 17.3762508E (přibližně)

Rok: 1906

Rekonstrukce: 1946

Popis: kamenný kříž s kovovým Kristem stojící na čtyřbokém 
hranolovém podstavci,  který  má  vpředu  plytký  výklenek  s  
reliéfem svatého Donáta.

Nápisy:  vpředu:  „Obnoveno  na  upomínku  poválečných  
událostí  L.P.  1946,  rodina  Paličková  a  Veralová."  Na  čele  
podstavce: "Svatý Donáte oroduj za nás." Vzadu: "Postaveno 
nákladem manželů Jana a Františky Paličkových z Jarohněvic 
L.P. 1906."

Historie:  tento kříž byl vysvěcen současně s novým hřbitovem v roce  
1906 dp. P. Bedřichem Kaunem, děkanem u Panny Marie v Kroměříži. Před 
scelováním pozemků v roce 1898 stával v těchto místech dřevěný sloup s 
obrázkem sv. Donáta. Kříž zhotovil J. Beck z Kroměříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 187

Místo: Jarohněvice na hřbitově.

GPS: 49.2713469N, 17.3737872E

Rok: 1906

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  na  kamenném  čtyřbokém  
dvoustupňovém podstavci s reliéfem Panny Marie Bolestné.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá  Maria  pros  za  nás  hříšné  nyní  i  v  
hodinu smíru." Vzadu: "J.A.D. 1906."

Historie: tento kříž byl vysvěcen současně s novým hřbitovem 
v roce  1906 dp.  P.  Bedřichem Kaunem,  děkanem u Panny  
Marie v Kroměříži. Kříž zhotovil J. Beck z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 188

Místo: Jarohněvice, v obci u mostu před potok Kotojedka.

GPS: 49.2645108N, 17.3774589E

Rok: 1889

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis: kamenný čtyřboký podstavec zakončený segmentovou 
římsou,  na  kterém  stojí  kamenná  socha  svatého  Jana  
Nepomuckého stojící vzpříměně s hlavou lehce předkloněnou.

Nápisy:  vpředu:  „Svatý  Jene  Nepomucký  oroduj  za  nás!  
1889.“ Vzadu: „Věnováno ke cti a chvále Boží od manželů  
Jana a Josefy Konečných z Jarohněvic."

Historie: tato socha byla vysvěcena dne 22. června 1890.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 189

Místo: Jarohněvice na návsi.

GPS: 49.2669972N, 17.3771511E

Rok: 1880

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis: kamenná socha Panny Marie stojící vzpříměně, hlavu 
lehce předkloněnou s korunou na hlavě, v náručí drží Ježíška. 
Podstavec osmiboký zakončený římsou.

Nápisy:  vpředu:  „Sv.  Boží  Rodičko oroduj  za nás!"  Vzadu  
pouze letopočet 1880.

Historie:  tuto  sochu  nechali  postavit  manželé  Čeněk  a  
Petronila Kraťochovi majetníci půllánu č. 31 v Jarohněvicích. 
Někdy je uváděn i Vincenc Kraťoch. Socha byla slavnostně  
vysvěcena v červnu 1880 dp. děkanem Fialou. Sochu vyhotovil 
A.Beck z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 190

Místo: Jarohněvice, u silnice do Šelešovic.

GPS: 49.2616386N, 17.3688247E

Rok: 1889

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná socha Panny Marie stojící na půlměsíci,  je  
prostovlasá se zlatě barvenou korunkou, drží malého Ježíška v 
náručí. Podstavec je čtyřboký zakončený segmentovou římsou.

Nápisy: vpředu: „Svatá Panno Maria Hostýnská oroduj za nás! 
1889." Vzadu: "Věnováno ke c ti a chvále Boží od manželů  
Jana a Josefy Konečných z Jarohněvic."

Historie: sochu nechala v listopadu 1889 z odkazu svého muže 
postavit  manželka  po  zemřelém  Janu  Konečném,  Josefa  
Konečná.  Socha  byla  současně  se  sochou  sv.  Jana  
Nepomuckého vysvěcena 22. června 1890. Svěcení vykonal za 
asistence pana kaplana Františka Gilíka a Metoděje Špačka dp. 
Bedřich Kaun. Lidu bylo při svěcení velmi mnoho, slavnost se 
odbyla ještě za přiměřeného počasí.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 191

Místo: Jarohněvice, u silnice do Šelešovic.

GPS: 49.2657378N, 17.3715231E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  hranolovitá  boží  muka  čtvercového  půdorysu.  
Uprostřed  každé  strany  je  výklenek.  Ve  výklencích  jsou  
umístěny obrázky Panny Marie Hostýnské. Stanová střecha je 
pokryta taškami a završena kovovým křížem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.. 192

Místo: Jestřabice, před kostelem sv. Anny.

GPS: 49.0921983N, 17.1325981E

Rok:

Rekonstrukce: 2016

Popis: kamenný kříž u kostela. Na nízkém soklu stojí volutový 
reliéfně zdobený podstavec zakončený římsou se segmentem. 
Nástavec vysoký, úzký, reliéfně zdobený zakončený římsou,  
nad  kterou  je  vzhledově  novější  kříž  s  pozlaceným  tělem  
Krista.

Nápisy: vpředu: „Ježíši, tobě žiji, Ježíši, tobě umírám.“

Historie: kříž byl v roce 2016 celkově opraven.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 193

Místo: Jestřabice, v obci u hlavní silnice.

GPS: 49.0925414N, 17.1311825E

Rok: 1897

Rekonstrukce: 2018

Popis:  na  čtyřbokém hranolovém podstavci  s  římsou  stojí  
litinový kříž a tělem Krista. Kříž je po celkové opravě.

Nápisy: vpředu: Ó vy všichni, kteří jdete cestou, pozorujte a 
vizte, jest-li bolest, jako bolest má! jeremiáš 1.12. Od spodu 
nohy až  do  vrchu  hlavy neni  na  Něm zdraví.  Jsaiáš  1.6."  
Vzadu: "Štěpán a Anna Pištělákovi 1897."

Historie: kříž byl v roce 2018 celkově opraven.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 194

Místo: Jestřabice, u silnice směr Koryčany.

GPS: 49.0944550N, 17.1374428E

Rok: 

Rekonstrukce: 2018

Popis: kříž u silnice. Na odstupňovaném soklu stojí kamenný, 
čtyřboký  podstavec  zakončený  římsou  nad  kterou  je  nízký  
nástavec držící kovový kříž s tělem Krista. Na kříži květinová 
výzdoba.

Nápisy: vpředu: „Pán můj, Bůh můj.“

Historie: kříž byl v roce 2018 celkově opraven.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 195

Místo: Jestřabice, u autobusové zastávky Samota.

GPS: 49.0758819N, 17.1168986E

Rok: 1918

Rekonstrukce:

Popis:  litinový  kříž  s  Kristem  stojící  na  jednoduchém  
čtyřbokém hranolovém podstavci.

Nápisy: vpředu: „Od hladu, moru a války vysvobod nás Pane. 
Odpusť nám naše viny. L.P. 1918.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 196

Místo: Jestřabice, v obci u hlavní silnice.

GPS: 49.0903939N, 17.1232833E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: jednoduchý dřevěný kříž s kovovým tělem Krista, nad 
kterým je štítek s nápisem INRI. 

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 197

Místo: Karolín, na začátku obce.

GPS: 49.2299583N, 17.4373836E

Rok: 1906

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  čtyřboký  podstavec  zakončený  římsou  se  
segmentem  uprostřed,  v  čelní  části  je  reliéf  Panny  Marie  
Bolestné. Na podstavci stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: "Ty jenž cestou, mimo kráčíš hořkou slzou  
líce smáčíš nenaříkej na svých břemen tíž, težší nežli tvůj byl 
můj  kdysi  kříž."  Vzadu:  "Věnováno  od  manželů  Josef  a  
Vincencie Petříkových z Karolína L.P. 1906."

Historie:  kříži  se  mezi  místními  říká  „kříž  spodní“.  Kříž  
zhotovil sochař Josef Klapil z Kostelan.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 198

Místo: Karolín, v obci u autobusové zastávky.

GPS: 49.2318222N, 17.4276083E

Rok: 1909

Rekonstrukce:

Popis:  na  čtyřbokém  třístupňovém  podstavci,  zakončeném  
římsou,  stojí  kamenná  socha  Panny  Marie  Bolestné  v  
ikonografickém pojetí s mečem.

Nápisy:  vpředu:  "Máti  svatá  ony  rány,  jimiž  oudy  Krista  
sklány, hluboko nám v duši vtlač. Matko bolestná oroduj za  
nás!"  Vzadu:  "Ke  cti  a  chvále  Boží  věnovala  Aloisie  
Chrastinová L.P. 1909."

Historie: této soše se mezi místními říká „kříž horní“.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 199

Místo: Karolín, u silnice Kvasice.

GPS: 49.2312067N, 17.4383981E

Rok:

Rekonstrukce: 2021

Popis:  na  jednoduchém  čtyřbokém  kamenném  sloupu  je  
oplechovaná skříňka ukrývající za sklem sošku svatého Jana  
Nepomuckého.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: objekt byl zcela opraven v roce 2021.

Status: památka místního významu.

Objekt č.. 200

Místo: Karolín, v obci.

GPS: 49.2306603N, 17.4340883E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  větší  zděná  kaple  zasvěcená  sv.  Floriánovi  a  Panně  
Marii. Nad vchodem je malový obraz sv. Floriana.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 201

Místo: Količín, v obci u zvonice.

GPS: 49.3336014N, 17.5227514E

Rok: 1888

Rekonstrukce: 1925, 2020

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  čtyřbokém  
hranolovém podstavci  zakončeném stříškou,  v  přední  části  
reliéf Panny Marie Bolestné.

Nápisy: vzadu: „1888. Obnoveno 1925.“

Historie: dříve zde stával kříž dřevěný z roku 1861, který byl 
ale  zničen  vichřicí.  Sbírkou  mezi  občany  byl  za  253  zl.  
Postaven nový kamenný kříž (z dílny K.Sommr, Kroměříž) a 
vysvěcen byl  2.9.1888 za  přítomnosti  osmi kněží  a  mnoha  
hostů. Slavnost tehdy zkazilo špatné počasí. Do opravy v roce 
2020 byl okolo kříže železný plotek.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 202

Místo: Količín, u silnice při výjezdu z obce k Holešovu.

GPS: 49.3312908N, 17.5265172E

Rok: 1927

Rekonstrukce:

Popis:  menší kamenná socha Ježíše Krista na jednoduchém  
čtyřbokém hranolovém podstavci, na kterém byl text, dnes již 
nečitelný.

Nápisy: vpředu i vzadu dnes již nečitelné.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objket č.: 203

Místo: Količín, v zatáčce silnice do Rymic.

GPS: 49.3375553N, 17.5208503E

Rok: 1894 (podstavec), 1998 (socha).

Rekonstrukce: 1998 (nová socha), 2022 (po autonehodě).

Popis:  kamenná socha Panny Marie na zdobeném vysokém  
podstavci, který má vzadu text.

Nápisy:  vzadu:  „Věnovali  zemřelí  František  Fuksa  a  jeho  
manželka Františka z Količína 1894.“

Historie: sochu zhotovil K. Sommer z Kroměříže. V roce 1998 
se rozhodlo o výměně samotné sochy a stará, dosti zvětralá  
socha  byla  pochována  nedaleko  kapličky  9.4.1998.  Dne  
29.1.2022 byla socha povalena v důsledku autonehody a byla 
odvezena na renovaci. Na místo se vrátila 11.5.2022.

Status: památka místního významu.

Záběry na povalenou sochu po autonehodě z 30.1.2022.



Objekt č.: 204

Místo: Količín, u polní cesty za sochou Krista v Rymicích.

GPS: 49.3387956N, 17.5157692E

Rok: 18. stol.

Rekonstrukce: 2007

Popis: zděná kaplička – poklona, stojící pod velkým stromem 
na rozhraní katastrů Rymice a Količín. Vpředu nika, ve které je 
výzdoba – svíčky, obrázek Panny Marie a květiny.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: kaple stojí v místech, kterým se říká Bařina. V této 
lokalitě  stával  dávný  Količín.  Ten  zanikl  po  několika  
vypleněních za třicetileté války. Zajímavostí také je, že dne 9. 
dubna 1998 zde u kaple byla "pohřbena" původní socha Panny 
Marie stojící v zatáčce u nedaleké silnice. Socha byla hodně 
poškozená a proto byla na podstavec postavena socha nová.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 205

Místo: Komárno, v obci, u domu čp 100.

GPS: 49.4365067N, 17.7792625E

Rok: 1825

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista  stojící  na  
čtyřbokém zdobeném dříku a čtyřbokém podstavci.

Nápisy: vpředu: „LE:PA 1825.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.. 206

Místo: Komárno, u kaple / před hřbitovem.

GPS: 49.4343294N, 17.7848478E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  nízký  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista  na  
čtyřbokém hranolovém podstavci s římsou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 207

Místo: Komárno, na hřbitově.

GPS: 49.4342436N, 17.7850692E

Rok: není uveden

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž stojící v centru hřbitova na čtyřbokém  
hranolovém podstavci.

Nápisy:  vpředu: „Já jsem cesta, pravda, život. Kdo ve mně  
věří, byť i umřel, živ bude na věky.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 208

Místo: Komárno, u kaple / před hřbitovem.

GPS: 49.4342864N, 17.7847928E

Rok: 1803

Rekonstrukce: 1934, 1965

Popis: kamenná socha svatého Jana Nepomuckého v běžném 
ikonografickém  pojetí  stojící  na  barokně  vykrojeném,  
čtyřbokém,  hranolovitém  podstavci,  zdobeném  ze  tří  stran  
reliéfy Panny Marie, sv. Vendelína a sv. Floriána.

Nápisy: vpředu: „F.Ficuri Iohan, es Bolek ti o Obraze obec,  
R.G.SS.PMM 1803." Vzadu: "Opraveno 1934."

Historie: socha původně stála na vsi u domu čp 9 a v dubnu 
1965 byla přenesena ke hřbitovu.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 30003/7-5993
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 209

Místo: Koryčany, u kostela sv. Vavřince.

GPS: 49.1058894N, 17.1633150E

Rok: první čtvrtina 19. stol.

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  bez  těla  Krista,  novější  než  zbytek  
objektu. Čtyřboký hranolový sokl starší.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: stavba byla v 60. letech bez horní části kříže, dodáno 
později.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 30476/7-5999
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 210

Místo: Koryčany, na hřbitově.

GPS: 49.1111064N, 17.1629214E

Rok: 1818

Rekonstrukce:

Popis: na čtverhranném základu čtyřboký hranolový podstavec 
se  soklem a  s  římsou,  nesoucí  kónický  nástavec  s  reliéfní  
výzdobou  vinných  hroznů  a  kalicha  na  čelní  straně.  nad  
nástavcem kříž s korpusem.

Nápisy: vpředu:

Historie: soubor situovaný na městském hřbitově, obsahující  
ústřední  kamenný krucifix  z  roku 1818,  litinový krucifix  s  
nápisovou  deskou  z  téhož  materiálu  z  roku  1831  a  hrob  
Františka Pivody z roku 1898 s kamenným náhrobkem.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 31086/7-6005
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 211

Místo: Koryčany, u silnice do Jestřabic.

GPS: 49.1037636N, 17.1526900E

Rok: 1830

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž stojící na kónickém nástavci s reliéfní  
výzdobou. Podstavec čtyřboký hranolový s římsou.

Nápisy: pouze vzadu letopočet 1830.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 212

Místo: Koryčany, u silnice na ul. Kyjovská.

GPS: 49.1074778N, 17.1533022E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  malý,  jednoduchý litinový kříž  s  Kristem stojící  na  
hranolovém čtyřbokém podstavci bez výzdoby.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 213

Místo: Koryčany, na ul. Zdravá voda.

GPS: 49.1091153N, 17.1833950E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: zděná kaplička u kamenného schodiště, uvnitř výzdoba 
soška Panny Marie a květiny.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 214

Místo: Koryčany, u kostela sv. Vavřince.

GPS: 49.1059981N, 17.1635333E

Rok: 1806

Rekonstrukce:

Popis: čtyřboký hranolový podstavec se soklem a římsovou  
hlavicí  nese  sochu  Panny  Marie  Immaculaty  v  obvyklém  
ikonografickém pojetí. Na čelní straně podstavce korunovaný 
alianční znak.

Nápisy: vpředu těžko čitelný.

Historie: sochu roku 1806 dala  zhotovit  Josefa, svobodná  
paní   z   Münch  -  Bellinghausenů,  na  poděkování  za   své  
uzdravení z těžké  nemoci. V seznamu památek je uváděn rok 
vzniku sochy 1798.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 30476/7-5999
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 215

Místo: Koryčany, ul. Nádražní / Příční.

GPS: 49.1099231N, 17.1639797E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny Marie  stojící  na  hranolovém  
čtyřbokém podstavci s římsou. Vpředu vložena deska s textem.

Nápisy: vpředu: „Sladké srdce Mariino budiž moji spásou.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 216

Místo: Koryčany, na ul. Kyjovská, nedaleko kostela.

GPS: 49.1057669N, 17.1625892E

Rok: druhá čtvrtina 18. stol.

Rekonstrukce: 

Popis: sousoší sv. Jana Nepomuckého. Oblačný sokl, ve vrcholu s vodorovným břevnem, 
je osově umístěn na střed izolovaného základu v podobě kamenné podesty o dvou stupních na 
způsob  kamenných  bloků  pojených  kovovými  armaturami.  Miskovitě  zdánlivě  nahodile  
formované  oblačné  kupy  jsou  pročleňovány  nahodile  umístěnými  jednotlivými  nebo  
sdruženými andílčími okřídlenými hlavičkami. Vyšší středová část svislého břevna soklu a  
boční ramena vytvářejí podnož pro trojici soch světců. Ve středu je umístěna figura sv. Jana 
Nepomuckého klasického ikografického pojetí jako kanovníka v trojdílném oděvu s biretem 
na hlavě, výrazného kontrapostu s vahou na levé noze a patrným spirálovitým pohybem se  
záklonem pravého ramene. V pravé ruce drží krucifix s korpusem Krista a levou rukou ukazuje 
na ústa v gestu mlčenlivosti. Po jeho pravé straně je umístěna socha sv. Antonína Pudánského 
v  klasickém  ikonografickém  pojetí  jako  starého  holohlavého  mnicha  s  plnovousem  v  
mnišském šatu. Postava výrazného kontrapostu s vahou na levé noze je protknuta esovitou linií 
pohybu s gesty rukou ukazující k srdci,  zvednutých paží.  Hmotově kompaktní šat vytváří  
hrubé řídké záhyby s výraznými cípy rukávů a skladebností roucha u nohou postavy. Na hlavě 
je kovová sluneční svatozář. Po pravé straně od sv. Jana je postava sv. Františka z Assisi  
mírného kontrapostu s vahou na levé noze. Je podán v ustáleném ikonografickém pojetí jako 
františkánský mnich v sutaně, přepásané provazem a tonzurou na hlavě se sluneční svatozáří. 
Oběma rukama přidržuje masivní otevřenou knihu bible blíže k levému boku, již  ukazuje  
divákovi. Kompozičně je doprovodný symbol knihy vyvážen masou rukávu pravé ruky.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 35836/7-6000
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 217

Místo: Kostelany, v obci.

GPS: 49.2071461N, 17.3859108E

Rok: 1913

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista  stojící  na  
vysokém,  štíhlém  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  se  
stříškou.

Nápisy: vzadu letopočet 1913.

Historie: kříž nechala postavit rodina Šopíkova v roce 1913  
jako vzpomínku na dceru odjetou a zemřelou v Americe.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 218

Místo: Kostelany, v obci, nedaleko místního ranče.

GPS: 49.2010181N, 17.3849664E

Rok: 1913

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista  stojící  na  
vysokém, štíhlém hranolovém, čtyřbokém podstavci s římsou. 
Vpředu na podstavci reliéf Panny Marie Bolestné, ozdobený  
zlatými prvky. 

Nápisy:  vpředu:  „Dokonáno  jest!  Pochválen  buď  Ježíš  
Kristus.“  Vzadu:  "Tento  sv.  kříž  věnovala  rodina  Josef  a  
Františka Šopíkovi L.P. 1913."

Historie:  kříž  vytvořil  v  roce  1913  sochař  F.  Smýkal  z  
Kojetína.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 219

Místo: Kostelany, v obci, v zatáčce.

GPS: 49.2028019N, 17.3822503E

Rok: 1903

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista  stojící  na  
hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  se  stříškou  a  s  reliéfem  
kalichu, který je pozlacen.

Nápisy:  vpředu:  „Pochválen  buď  Ježíš  Kristus.“  Vzadu:  
„Postaven nákladem obce Kostelanské L.P. 1903.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 220

Místo: Kostelany, na hřbitově.

GPS: 49.2074267N, 17.3766897E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  hranolovém,  
čtyřbokém podstavci s reliéfem kalichu.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 221

Místo: Kostelany - Čenče, u autobusové zastávky.

GPS: 49.2102047N, 17.3749742E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  stojící  na  čtyřbokém,  hranolovém  
podstavci s římsou, pod kterou je reliéf Panny Marie Bolestné. 
Na dříku je plastika kalichu.

Nápisy: vpředu: „Věz okolo jdoucí, že syn Boží zemřel také za 
Tebe!“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 222

Místo: Kostelany, na návsi.

GPS: 49.2041044N, 17.3838314E

Rok: 1922

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  stojící  na  čtyřbokém,  
hranolovém podstavci se stříškou. Vpředu podstavce vložena 
deska s textem.

Nápisy: vpředu: „Královno přesvatého růžence oroduj za nás.“ 
Vzadu: „Ke cti a chvále Boží věnovali manželé Jan a Anna  
Rozsypálkovi L.P. 1922.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 223

Místo: Kostelany, v lese, u Klimešovy studánky.

GPS: 49.1927089N, 17.3885911E

Rok: první pol. 17. stol.

Popis: pískovcový smírčí kříž s tělem do klínu a s klínovými 
rameny o rozměrech 125 x 68 x 25 cm.

Historie: tento svědek zašlých časů pochází zřejmě z období 
třicetileté války,tedy z první poloviny 17 století. Na jeho místě 
prý byl zabit švédskými rejtary místní hajný hraběte Rottála.  
Kříž stojí v lese pod Kameňákem, vedle Klimešovy studánky, 
nad Kudlovickým potokem. V roce 1907 se o něm zmiňuje  
badatel P.František Přikryl. Ve svých spisech uvádí, že místo  
kde  tento  kříž  stojí,  jmenuje  se  Pod  Kameňákem  u  
velehradského  chodníku  a  objevil  jej  revírník  Vincenc  
Zahradník. Podle Přikryla má být kříž takzvanou „Babou“ a  
měl náležet k památkám z dob věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 
kteří  tudy měly  procházet  po  „  Hradské“  na  misijní  cesty  
směrem od Velehradu. Podle jiného výkladu byl kříž spojován 
s nejzazším velehradským kamenným mýtem. Ve skutečnosti  
se jedná o smírčí kříž. V katalogu Kamenných křížů Čech a  
Moravy je zapsán pod číslem 1553.



Objekt č.: 224

Místo:  Kostelec u Holešova, na začátku obce (od Rymic).

GPS: 49.3712683N, 17.5101003E

Rok: 1890

Rekonstrukce: 2005

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista,  stojící  na  
kamenném,  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  se  stříškou.  
Vpředu na podstavci vložena deska s textem.

Nápisy:  vpředu:  „Ó  vy  všichni,  kteří  jdete  cestou  tou,  
pohlédněte na přetěžkou bolest mou.“ Vzadu: „Nákladem obce 
L.P. 1890.“

Historie: kříž zhotovil sochař A. Zapletal z Přerova a v roce 
2005 byl celkově opravený.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 225

Místo:  Kostelec u Holešova, u kostela sv. Petra a Pavla.

GPS: 49.3753153N, 17.5101969E

Rok: počátek 19. stol.

Rekonstrukce: 1998

Popis: na čtverhranném soklu čtyřboký hranolový podstavec, 
nesoucí čtyřboký, mírně konický hranolový nástavec s křížem 
a korpusem. Na přední straně podstavce reliéf Panny Marie  
Bolestné, v horní části rostlinný reliéf.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 28905/7-6007
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 226

Místo: Kostelec u Holešova – Karlovice, u bus zastávky.

GPS: 49.3847281N, 17.5170694E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: velmi zdobený dřevěný kříž s malovaným Kristem a  
malovanými detaily.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 227

Místo: Kostelec u Holešova, na hřbitově.

GPS: 49.3728344N, 17.5117450E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista  stojící  na  
hranolovém, čtyřbokém podstavce, zdobeném zlatými prvky.

Nápisy: vpředu: „Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste 
obtíženi a já vás občerstvím.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 228

Místo: Kostelec u Holešova, v obci, u domu čp 204

GPS: 49.3731269N, 17.5146331E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  svatý  obrázek,  dřevěná  skříňka  s  obrázkem  Panny  
Marie Hostýnské, stojící na železném sloupku u plotu domu.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 229

Místo: Kotojedy, u restaurace Hvězda.

GPS: 49.2695650N, 17.4033981E

Rok: 1880

Rekonstrukce:

Popis: kamenný podstavec s kovovým křížem

Nápisy: vpředu: „Nákladem obce Kotojedské 1880.“

Historie: dříve na tomto místě stával jednoduchý dřevěný kříž. 
Naproti tomuto kříži bývala třetí zastávka v Křížové dny vždy 
v pondělí.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 230

Místo: Kotojedy na návsi, u zvonice.

GPS: 49.2751653N, 17.4026331E

Rok: 1882

Rekonstrukce: 1897, 2001, 2004

Popis: na návsi novogotický krucifix z roku 1882. Na podnož 
a  odstupňovaný podstavec s  římsou dosedá osmiboký dřík,  
završený stříškami.  Kříž  s  postavou Krista  stojí  na  vysoké  
osmiboké  patce.  Plochy  soklu,  dříku  i  patky  člení  další  
výzdoba a nápisy.

Nápisy: vzadu: „Ty jenž cestou kráčíš, hořkou slzu líce smáčíš, 
nenaříkej na svých břemen tíž, těžší nežli tvůj byl můj kdys  
kříž." + „Na úmysl manželů Josefa a Františky Hubíkových z 
Trávníka L. P. 1882.“

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 54976/7-8946
Chráněno od 14.2.2001

Objekt č.: 231

Místo: Kotojedy, u křižovatky na Trávník.

GPS: 49.2732350N, 17.4031614E

Rok: 1886

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na jednoduchém podstavci s plastikami  
svatých bo bocích (Cyril, Metoděj, Panna Marie Bolestná) a  
křížem s Kristem.

Nápisy:  vzadu: „Nákladem obce Kotojed, 1886.“ Na soklu:  
„K. Somer, Kroměříž.“

Historie: na tomto místě býval starší kamenný kříž, ale sešlý a 
obec Kotojedy tak nechala postavit kříž nový. Ten posvětil 22. 
srpna 1886 dp. Tomáš Láska.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 232

Místo: Kroměříž, u vstupu do Podzámecké zahrady.

GPS: 49.3005742N, 17.3980697E

Rok: 1832

Rekonstrukce: 1997

Popis:  kamenný  krucifix  z  roku  1832  situovaný  na  ulici  
Vejvanovského,  při  vstupu  do  Podzámecké  zahrady.  Na  
odstupňovaném podstavci se sekanými nápisy je situován kříž s kamenným 
korpusem Ukřižovaného. 

Nápisy:  vpředu:  „Iusta  laus  ac  gloria  sit  tibi  rex  Iesu  Criste  
redemtor“ („Chvála a sláva tobě králi, Ježíši Kriste, vykupiteli“).  Vzadu:  
„Posuit  Wac  Cottular  et  Weronica  Ao  1832.“  („Postaven  Václavem  a  
Veronikou Kotulan 1832.“). Na přední straně bývala deska s nápisem: „K 
uctění k výročí 50. letého kněžského jubilea vdp arcibiskupa olomouckého 
Dr. Leopolda Prečana. Věnuje svaz katolických žen a dívek, v Kroměříži  
5.7.1935.“

Historie:  tento kříž dali postavit bezdětní manželé Václav a Veronika  
Kotulánovi. Byly vedeni jako měšťané, majitelé domu čp 150, který 

 zakoupili r. 1803 za 2215 zlatých. Kříž chvíli stával v holandské části 
Květné zahrady a v roce 1997 byl přesunut na nynější místo.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 68468/7-6038
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 233

Místo: Kroměříž, u kostela sv. Mořice.

GPS: 49.2990261N, 17.3912261E

Rok: 1853

Rekonstrukce: 

Popis: Kamenný krucifix z roku 1853 situovaný v ploše při  
jižní fasádě presbytáře kostela sv. Mořice. Na odstupňovaném 
podstavci s bohatou plastickou výzdobou je situován vysoký 
kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného.

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101530
Chráněno od 25.5.2005



Objekt č.: 234

Místo: Kroměříž, Na Kopečku.

GPS: 49.3005189N, 17.3918150E

Rok: 1796

Rekonstrukce:

Popis:  Krucifix  s  korpusem  Ukřižovaného  vyrůstá  z  
mohutného  dříku,  opatřeného  bočními  volutovými  křídly a  
spočívajícího  na  odstupněném  soklu.  Jedná  se  o  kvalitní  
pozdně barokní kamenickou práci.

Nápisy: „Ex per dilecte salvator at que spes nostra qui sponsus 
sanguinem  nobis  esse  voluisti.“  Překlad:  „Od  milovaného  
Spasitele  a  naší  naděje,  který  se  rozhodl  být  krví  našeho  
Ženicha.“

Historie: kříž postavil pravděpodobně kroměřížský kameník  
Jan  Ležatka.  V  blízkosti  kříže  se  nachází  další  památka  
Sousoší Zvěstování Panny Marie z roku 1696.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 19666/7-6037
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 235

Místo: Kroměříž, ul. Tovačovského.

GPS: 49.2979314N, 17.3985050E

Rok: druhá pol. 18. století

Rekonstrukce: 1996, 2005

Popis: Kamenné sousoší Kalvárie z druhé poloviny 18. století, 
situované u bývalé octárny na ulici Tovačovského. Dílo sestává 
z členitého podstavce, nesoucího sochy Panny Marie a sv. Jana 
Evangelisty  po  stranách  kříže  s  kamenným  korpusem  
Ukřižovaného.

Historie:  původně  tento  kříž  stál  před  vchodem  na  starý  
františkánský hřbitov, na uměle navezeném pahrbku. Později  
byl přenesen za kostel Panny Marie. V roce 1996 se přesunul 
na nynější místo. Autorem díla je sochař František Prchal.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 68721/7-6021
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 236

Místo: Kroměříž, ul. Lutopecká.

GPS: 49.3009503N, 17.3780689E

Rok: 1744

Rekonstrukce: 1832, 1889

Popis:  kamenný  krucifix  situovaný  v  severozápadní  části  města  na  
křižovatce ulic  Lutopecká a Odbojářů.  Na odstupňovaném podstavci  se  
sekaným  nápisem  a  reliéfní  výzdobou  je  situován  kříž  s  kamenným  
korpusem  Ukřižovaného.  Na  čelní  stěně  podstavce  reliéf  sv.  Jana  
Nepomuckého, na nástavci reliéf Panny Marie Bolestné.

Nápisy: na podstavci „1744 Antonius Gull“

Historie: kříž původně stával mezi zastaveními křížové cesty a 
byly na něm dnes již nečitelné nápisy jmen Anna Kratochwille 
a  Antonius  Gull.  Kříž  byl  dočasně  přesunut  do  Květné  
zahrady mezi lety 1972 – 1997.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 68467/7-6036
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 237

Místo: Kroměříž, ul. Lutopecká.

GPS: 49.2970350N, 17.3681231E

Rok: 1852

Rekonstrukce: 1998

Popis: kamenný kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného na 
konci města u hlavní silnice, obehnán železným plotem.

Nápisy:  vpředu:  „Tento  kříž  byl  postaven  arcibiskupstvím  
Olomouckým L.P. 1852. Kříž obnovili  a zde umístili  Jan a  
Marie Váňovi L.P. 1998.“

Historie: kříž dříve stával na jiném místě (JZ od léčebny v  
poli) a měl by to být tzv. Baarův kříž (J.Baar vlastnil domek 
přiléhající k bývalé vojenské nemocnici).

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 238

Místo: Kroměříž, Bezručovy sady.

GPS: 49.2947153N, 17.3973947E

Rok: konec 18. století

Rekonstrukce:

Popis:  Kamenný  krucifix  z  pozdního  18.  století.  Na  
odstupňovaném podstavci s plastickou výzdobou je situován  
kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného. Kříž tvoří vrchol  
vysokého  komolého  jehlanu.  Nástavec  zdobí  v  dolní  části  
reliéfní insignie Kristova umučení a v horní části ornament  
tvořený  kombinací  páskového  a  stylizovaného  rostlinného  
motivu.

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 31737/7-6039
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 239

Místo: Kroměříž, Městský hřbitov.

GPS: 49.2859247N, 17.3871686E

Rok: 1735

Rekonstrukce:

Popis:  Kamenný  krucifix  z  roku  1735,  situovaný  v  ploše  
městského hřbitova. Na odstupňovaném podstavci se sekaným 
nápisem a heraldickou výzdobou je situován kříž s kamenným 
korpusem Ukřižovaného.

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101319
Chráněno od 14.12.2004



Objekt č.: 240

Místo: Kroměříž, Oskol.

GPS: 49.2973775N, 17.4012597E

Rok: pol. 19. století

Rekonstrukce: 1997

Popis:  Kamenný  krucifix  z  poloviny  19.  století,  situovaný  
mezi moderní zástavbou v ulici Oskol. Na odstupňovaném  
podstavci s plastickou výzdobou je situován kříž s kamenným 
korpusem Ukřižovaného.

Historie: večer 11. února 1905 došlo u krížku na Oskolské hlavní třídě k 
vraždě, která nebyla nikdy objasněna. Cestou z návštěvy u svého syna v  
domě “Na hrázi" do svého bydliště v ulici Poděbradova byl na tomto místě 
zavražděn městský cestmistr Jan Režný (1835-1905). I když vražda nebyla 
objasněna, příběh nekončí: v roce 1920 přišly na Obecní úřad v Kroměříži 
anonymně peníze z Ameriky pro pozůstalé po zavražděném. Část dolarů se 
k  pozůstalým  opravdu  dostala  a  mohli  si  za  ně  v  roce  1922  pořídit  
zahradnictví.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101523
Chráněno od 24.5.2005

Objekt č.: 241

Místo: Kroměříž, ul. Kojetínská.

GPS: 49.3005142N, 17.3858864E

Rok: 1745

Rekonstrukce: 1998

Popis:  Kamenný  krucifix  situovaný  u  křižovatky  ulic  
Kojetínské  a  Štěchovice.  Na  odstupňovaném  podstavci  s  
plastickou výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem 
Ukřižovaného.

Nápisy: vpředu v kartuši „Dux Meus Christi“ („Kristus můj  
průvodce“) a „1745“

Historie: kříž se na toto místo vrátil v roce 1998. Za křížem na 
zdi domu je starší kříž smírčího typu z roku 1602.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 68469/7-6041
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 242

Místo: Kroměříž, u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

GPS: 49.2977594N, 17.3961369E

Rok: 1764

Rekonstrukce: 1898

Popis: kamenný kříž u kostela. Na odstupňovaném podstavci s 
plastickou výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem 
Ukřižovaného

Nápisy: vpředu: „Ecce In isto salus mundi sita est“, překlad:  
„V tomhle (kříži) se nachází spása světa“. + deska s textem o 
svaté missi L.P.1898. Vzadu jen letopočet „1764“.

Historie: před křížem se ještě nachází sochy sv. Václava, sv. 
Metoděje, sv. Cyrila a sousoší sv. Anny a Panny Marie.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 33844/7-6009
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 243

Místo: Kroměříž, u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

GPS: 49.2973803N, 17.3960689E

Rok: 1708

Rekonstrukce:

Popis: na čtyřbokém, barokně zvlněném podstavci s podnoží a 
římsou spočívá čtyřboký konický nástavec, nesoucí kříž s 
korpusem. U paty nástavce stojí postava lkající Panny Marie. 
Podstavec obehnán ohradní zídkou pravoúhlého půdorysu s  
kvádrovými nárožními pilířky, mezi nimiž je balustráda 
zdobená rosetami.

Nápisy: vpředu: „Die Liebe Ist Stark Wie der Tod“, překlad:  
„silná jako smrt je láska“. Vzadu špatně čitelný: „Wie Božij,  
w..Laww me...aloi. Js..TvlTaka ai.y De.r. incii Tento kříž 
Postawiti dal 1708.“

Historie:  kříž stával původně na náměstí  Míru, později byl  
přenesen na současné místo.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 33844/7-6040
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 244

Místo: Kroměříž, ul. Skopalíkova.

GPS: 49.2990864N, 17.4135147E

Rok: 1892

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž.  Na  odstupňovaném  podstavci  s  
plastickou výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem 
Ukřižovaného.

Nápisy:  vpředu:  „Pozdraven buď svatý kříži.  Na tobě pněl  
Kristus Pán. Podlehl zde života tíži cestou k nebi v stálý stan.“ 
Vzadu: „Tento svatý kříž postaven z odkazu Vincence Danika 
LP 1892.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 245

Místo: Kroměříž, ul. Štěchovice.

GPS: 49.2989717N, 17.3812192E

Rok: 1870

Rekonstrukce:

Popis:  kovový  kříž  s  Kristem  na  kamenném  podstavci  a  
kamenném soklu.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 246

Místo: Kroměříž, ul. Havlíčkova.

GPS: 49.2898914N, 17.3732014E

Rok: 1858

Rekonstrukce: 90. roky

Popis:  železný  kříž  s  Kristem  na  původním  kamenném  
podstavci, dříve zde byl patrně celý kamenný kříž.

Nápisy: vpředu: „Josef a Kařeniny Poledňák“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 247

Místo: Kroměříž, Trávnické zahrady.

GPS: 49.2843989N, 17.4335186E

Rok: 1910

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  jehož  podstavci  je  plastika  Panny  
Marie. Kříž je hnědě natřen.

Nápisy: vpředu: „Na kříž vzhlédni k svému pánu, uvaž srdce 
jeho ránu, kaj se hříchu svého v pláči, pro nejž Pán se v krvi 
smáčí." Vzadu: „Kříž postaven nákladem občanů Trávnických 
zahrádek L.P. 1910.“ Na soklu: „J. Beck, Kroměříž.“

Historie:

Status: památka místního významu



Objekt č.: 248

Místo: Kroměříž, u kostela sv. Jana Křtitele.

GPS: 49.2976739N, 17.3908772E

Rok: pol. 18. století

Rekonstrukce:

Popis:  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  na  několikadílném  
podstavci  u  zdi  kostela.  Jde  o  obvyklé  ikonografické  
znázornění,  tradičně  v  kněžském  rouchu,  na  hlavě  biret  s  
gloriolou.

Nápisy: bez nápisů

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 35733/7-6009
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 249

Místo: Kroměříž, Na Sladovnách.

GPS: 49.3027447N, 17.3878122E

Rok: 1705 (podstavec), socha mladší

Rekonstrukce: 1998, 2005

Popis: Na trojdílném soklu, jehož spodní část je hranolová,  
střední profilovaná a hořejší půlkruhově zalomená stojí socha 
sv.  Jana Nepomuckého v mírném kontrapostu v podživotní  
velikosti. Jde o obvyklé ikonografické znázornění, tradičně v 
kněžském rouchu, na hlavě biret s gloriolou. V rukou drží kříž 
s Kristem, který je oděn v rochetu a mezettu. Sokl je zdoben 
listy, ve střední části je otvor opatřen kovovou mřížkou.

Nápisy: vpravo v kartuši: „Est hic protector fama defensor et 
vrbis F.F. GK“ Překlad: „Tento ochránce je obránce města. Dal 
zhotovit G.K.“

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 21334/7-6009
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 250

Místo: Kroměříž, ul. Březinova.

GPS: 49.2944597N, 17.3982164E

Rok: 1763

Rekonstrukce: 

Popis:  Pozdně  barokní  pískovcová  socha  sv.  Jana  
Nepomuckého v typickém ikonografickém pojetí. Socha z roku 
1763 spočívá na soudobém, bohatě členěném a architektonicky 
kvalitně ztvárněném podstavci.

Nápisy:  vpředu:  „S  Ioanni  Nepomvceno  Rankli  devote  
sacrant“  Překlad  „Svatému  Janu  Nepomuckému,  Rankli  
zbožně zasvětil..“

Historie: tato socha původně stávala na Husově náměstí.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 16142/7-6024
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 251

Místo: Kroměříž, před vstupem do Květné zahrady.

GPS: 49.2975658N, 17.3836047E

Rok: 1730

Rekonstrukce: 2018

Popis: Kamenná skulptura z roku 1730, situovaná při vstupu 
do Květné zahrady. Dílo sestává z odstupňovaného podstavce 
se sekaným nápisem a sochy světce Jana Nepomuckého  v  
typickém ikonografickém pojetí.

Nápisy:  vpředu:  „Divo  Joanni  Nepomuceno  sacrata  existit  
statva.“ Překlad:  „Božskému  Janu  Nepomuckému  
zasvěcena stojí  socha.“  Vzadu: „S.  Ioanni Nep. haec moles  
lapidea vivot assvrexerat aere sevope Jacobi Harny eivsqve 
conivgis  Dorothae  deo  devotae.“  Překlad:  „Svatému  Janu  
Nepomuckému tato kamenná masa byla zdvižena od Jakuba  
Harny a jeho manželky Doroty Bohu oddané.“

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 68464/7-6025
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 252

Místo: Kroměříž, u Podzámecké zahrady.

GPS: 49.3016108N, 17.3990678E

Rok: 1704

Rekonstrukce: 1733, 1894, 1997, 2018

Popis: Na čtvercové základně s profilem stojí hranolový sokl 
ukončený v horní části profilovanou římsou. Z něho vyrůstá  
sloup s volutovou hlavicí s festony, na jejíž krycí desce na  
čtvercovém  nízkém  plintu  je  umístěna  socha  vsv.  Jana  
Nepomuckého  podživotní velikosti.  Světec  pravou  rukou  
podpírá a levou přidržuje kříž s korpusem opřený o levé  
rameno. Je oděn v klasické kněžské roucho s biretem na hlavě 
a kovovou zlacenou svatozáří. Celá památka  je  z  
hrubozrnného pískovce chřibského typu a je 6,4 metrů  
vysoká. Z uměleckohistorického hlediska dokazuje úctu ke  
světci ještě před jeho blahořečením (blahořečen 31. 5.1721)  
a svatořečením (kanonizován 19. 3.1729).

Nápisy: v kartuši: "Ad sis protector miseris o sancte Ioannes. 
F.F. Ioann Maito." Překlad: "Ochraňuj nás v nouzi, svatý Jene. 
Dal zhotovit Jan Maito."

Historie: Sloup z roku 1704 stojí v Kroměříži na ulici Pavla Josefa Vejvanovského u mostu přes 
řeku Moravu nedaleko od vchodu do Podzámecké zahrady. Opraven byl v roce 1733, kdy kolem 
sloupu bylo postaveno dřevěné zábradlí,  obnoven byl v roce 1894. K původní poloze sochy na 
náměstíčku Bělidel, samostatné poddanské dědiny města Kroměříže, připomíná Julius Chodníček 
pověst, že na tom místě poslední poprava stětím hlavy se udála. Sedlák ze Štěchovic, jehož jméno 
na jisto postaviti jsem nemohl, přišel prý ožralý dom, zasedl za stůl a chtěl jisti. Žena, stojíc na 
protější straně, vadila se, křičela a dráždila muže tak dlouho, až ve vzteku nožem o stůl uhodil. Nůž 
se po stole smekl a vjel ženě do těla.

Dalším umístěním  sloupu  bylo  na  Stojanově  náměstí  před  kostelem svatého  Mořice.  V letech 
1997-1998 byl sloup restaurován a vrátil se k mostu cca sto metrů od původní polohy. Socha byla v 
havarijním stavu, dolní část sochy byla rozlomená, chyběla horní polovina kříže s postavou Krista. 
Poslední restaurátorský zásah zajistily Kroměřížské technické služby, s.r.o. v roce 2018. Při tomto 
zásahu byla  původní  poškozená  hlavice  sloupu nahrazena  novou.  Donátorem sloupu je  uváděn 
příslušník původem italské rodiny městských kominíků Jan Maito (Meito).

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 68463/7-6023. Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 253

Místo: Kroměříž, ul. Osvoboditelů.

GPS: 49.2809081N, 17.3875475E

Rok: mezi 1880-1890

Rekonstrukce: 1896

Popis: kamenná socha sv. Panny Marie Filipsdorfské stojící u 
silnice. Na nízkém soklu stojí podstavec, ve své spodní části  
čtyřboký, reliéfně zdobený. Horní část je osmiboká s reliéfní  
výzdobou, zakončená římsou. na nízkém nástavci stojí socha 
Panny Marie. Okolo sochy květinová výzdoba.

Nápisy:  vpředu:  „Sv.  Maria  Filipsdorfská  oroduj  za  nás!“  
Vzadu: „Obnoveno 1896.“

Historie: za dávných dob, kdy byli ve Vážanech ještě slaměné 
střechy, přišla veliká bouřka (kronika zmiňuje přesné datum  
27. dubna 1896). Vítr byl tak silný, že bral ty slaměné střechy 
a vyvracel stromy. Najednou sjel z nebe blesk a srazil Panně 
Marii hlavu. Lidi to vyděsilo, považovali to za velmí špatné  

znamení.  Na  usmíření  postavili  poblíž  sochy  
kapličku  a  hlavu  tam  uložili.  Jedná  se  o  
kapličku, která stojí před hospodou U Klimešů. 
Ve Vážanech za nějáký čas vypukl velký požár, 
snad to špatné znamení bylo předzvěstí právě  
toho  požáru.  Socha  zůstala  bez  hlavy  až  do  
rekonstrukce. Rekonstrukci prý zaplatila nějáká 
paní,  které  se  v  nemocnici  zázračně  uzdravil  
manžel. Při opravě kapličky se ale zbortil strop 
a  původní  hlavu  zasypal.  Hlava  se  prý  už  
nenašla. V kronice se píše, že blesk sochu "na 
kousky rozbil".

Pověst:  kdysi  prý  žila  ve  Vážadech  jedna  
holčička  a  ta  holčička  byla  slepá.  Byla  ale  
zbožná a hodně se modlila. Jednou ráno vstala, 
vzala  džbán  a  šla  pro  vodu.  Lidi  to  velmi  
udivilo, jak to, že jde pro vodu? Jak pak zjistili, 
holčička  začala  vidět.  Lidi  to  považovali  za  
zázrak, dokonce se jezdili na holčičku dívat! A 
jako  poděkování,  za  tenhle  zázrak  postavili  
sochu Panenky Marie Filipsdorfské. Pověst tak 
ukazuje na tzv. Filipovský zázrak, který se stal 
dne  13.  ledna  1866  ve  vesnici  Filipov  
(Filipsdorf),  kdy  Panna  Marie  vyléčila  
nemocnou dívku.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 254

Místo: Kroměříž, ul. Bílanská.

GPS: 49.3070658N, 17.4115819E

Rok: 1925

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské na kamenné  
podstavci obehnaném kovovým plotem.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá  Panno Maria  Hostýnská  oroduj  za  
nás!“ + dole na podstavci: „F.Sedlář, Kroměříž“. Vzadu: „Ke 
cti  a  chvále  Boží  věnovali  manželé  František  a  Marie  
Menšíkovi a Anežka Svobodová. L.P. 1925.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 255

Místo: Kroměříž, ul. Velehradská.

GPS: 49.2922500N, 17.3916450E

Rok: 1749

Rekonstrukce: 1763, 2006, 2016

Popis: Kamenná socha sv. Antonína Paduánského z roku 1749, 
situovaná dnes v travnaté ploše kruhového objezdu na ulici  
Velehradské.  Dílo  sestává  z  novodobého  odstupňovaného  
podstavce  se  vsazenou  nápisovou  deskou  a  původní  sochy  
světce.

Nápisy: vpředu: „Sancte Antoni ora pro nobis! MDCCII. Haec 
statua  acultoribus  S.  Antonii  renovata  MDCCLXIII.  
Renovatum a.d. MDCCIII.“ Překlad: „Svatý Antoníne oroduj 
za nás! 1702. Tato socha sv. Antonína byla opravena 1763.  
Opraveno 1703.“

Historie: socha byla přechodně v Květné zahradě, v roce 1990 
vrácena na Velehradskou ul.,  po roce 2006 posunuta 2m na  
západ.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 68462/7-6022
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 256

Místo: Kroměříž, polní cesta na Mariánov.

GPS: 49.2892936N, 17.3594161E

Rok: 1887

Rekonstrukce:

Popis:  Kamenná  Boží  muka  z  roku  1887,  sestávající  z  
odstupňovaného soklu a oblého sloupu, završeného nástavcem 
s  nikami  a  starším  reliéfem  sv.  Isidora,  modlícího  se  k  
Ukřižovanému. Skulptura je situována u křižovatky polních  
cest západně od města.

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101303
Chráněno od 1.12.2004

Objekt č.: 257

Místo: Kroměříž, U Sýpek.

GPS: 49.2989825N, 17.3846211E

Rok: 1683

Popis:  Na  trojúhelné  podnoži  se  zkosenými  rohy  stojí  na  
nízkém podstavci sokl stejného půdorysu s rostlinným reliéfem 
na všech třech stěnách. Sokl je nahoře ukončen profilovanou 
římsou, na níž stojí na šestibokém plintu (pata sloupu) sloup 
ukončený nahoře hlavicí s rostlinným motivem. Na ní je na  
krycí  desce  umístěn  hranol  čtvercové  základny  ukončený  
nahoře další krycí deskou a křížem. Ve střední části sloupu je 
umístěna reliéfní kartuše.  Horní hranol sloupu je na přední  
straně zdoben vsazenou deskou se symbolem kříže.

Nápisy:  „Wer recht  verehrt  die Heiligst  Dreifaltigkeit  wirst  
hilfe ud beystand findale 16 zeit 83" Překlad: "Kdo správně  
uctívá Nejsvatější trojici, ten najde pomoc a podporu, 1683". 
Vzadu:  „Ao 1686 den 24 May ist  diese saulhehergese B,T  
worden bete auch fvr mich.T.S.“

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 23143/7-6027
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 258

Místo: Kroměříž, ul. Kotojedská.

GPS: 49.2883008N, 17.4018089E

Rok: okolo 1700

Rekonstrukce: 1894

Popis:  Na  hranolovém  čtyřbokém  soklu  spočívá  čtyřboký  
konický nástavec s římsovou hlavicí, na níž je usazena koule, 
završená kovaným jetelovým křížkem. Základ tvořen jedním 
schodovým stupněm, v jedné hladině s terénem, sestávajícím 
ze 6 kamenných bloků.

Nápisy: na východní straně konického nástavce: "Obnoveno  
1894"

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 32694/7-6031
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 259

Místo: Kroměříž, městský hřbitov, křížová cesta

GPS: 49.2852778N, 17.3858333E

Rok: druhá pol. 18. století

Rekonstrukce: 1998

Popis:  výklenková  kaple  jako  součást  křížové  cesty  se  14  
zastaveními na městském hřbitově.

Historie:  Jde o úvodní poklonu Anděla strážce z depozitu v Květné  
zahradě, která původně stávala v Koperníkově ulici před domem čp.  
1429/32. Prošla celkovou obnovou včetně reliéfní kartuše modlícího se 
Krista s andělem s kalichem hořkosti. Zastavení křížové cesty stojí při 
cestě podél vnitřní strany západní hřbitovní zdi. Byly sem přemístěny z 
původního místa u zaniklé kaple svaté Barbory na vrchu Barbořina v  
západní části města.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 68465/7-6035
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 260

Místo: Kroměříž, ul. Lutopecká.

GPS: 49.2978642N, 17.3735950E

Rok: poč. 19. století

Rekonstrukce: 

Popis:  Volná  čtyřboká,  hranolová  stavba  s  nikou  se  
segmentovým  záklenkem  v  čelní  stěně.  Fasáda  členěna  
lesenovými  rámy,  hlavní  římsou  a  nad  průčelní  stěnou  
trojúhelníkovým tympanonem. Střecha sedlová. Ve výklenku  
na plechu novodobý obraz Ježíše Krista. Materiál: cihla, hladce 
omítnuto; krytina taška.

Historie: místo, kde kaple stojí se nazývalo "U spravedlnosti" 
nebo "Na katůvce", protože nedaleko stávala šibenice. V těchto 
místech  se  naposledy  zastavoval  průvod  s  odsouzencem  
vedeným na popravu.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 33910/7-6032
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 261

Místo: Kroměříž, ul. Osvoboditelů.

GPS: 49.2804844N, 17.3876228E

Rok: druhá pol. 18. století

Rekonstrukce:

Popis:  poklona  na  přibližně  mírně  obdélném  půdorysu  s  
půlkruhovým  závěrem.  Průčelí  je  převýšené  s  fabionovou  
korunní římsou bez dekoru. Nad parapetem s pálenou krytinou. 
Nad římsou pokračuje atikový trojúhelníkový štít, na hřebeni 
krytý  také  palénou  krytinou  ve  vrcholu  opatřený  kovaným  
patriarším křížem.  V průčelí  jsou osazeny dřevěné  dveře  s  
novodobým  zámkovým  mechanismem.  Sedlová  střecha  je  
kryta celkově břidličnou krytinou.

Historie: kaple podle pověsti postavena (přestavěna?)  roku  
1896 a byla v ní uchovávána hlava ze sochy Panny Marie, do 
které udeřil blesk a zůstala z ní právě jen hlava.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 37572/7-6033
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 262

Místo: Kroměříž, ul. Kojetínská, ve výklenku ve zdi.

GPS: 49.3005056N, 17.3855061E

Rok: 1602

Popis: kamenný smírčí kříž z roku 1602, situovaný dnes ve výklenku  u  
zdi Wechova dvora u křižovatky ulic Kojetínská a Štěchovice.  Hrubě  
sekaný  kříž  s  nápisem  na  čelní  straně,  vztahujícím  se  k  zastřelení  J.  
Kříže ze Štěchovic.

Historie:  Stával  na  louce  u  Štěchovic,  které  se  později  staly  
předměstím   Kroměříže.  Kamenný  kříž  byl  poté  zasazen  do  zdi  
domu  č.  p.  30.  Při   jeho  demolici  byl  kříž  převezen  do  depozitáře  
muzea a po samotné  opravě odtud do speciálně zhotoveného otevřeného  
přístavku naproti  domu č. p. 1352.   Ve Vlastivědě moravské z roku 1911 
se zmiňuje o tomto kříži  František  Peřinka  v  kapitole  o  kroměřížském  
předměstí  Štěchovice.   Píše,  že  „V  prvních  letech  vlády  kardinála  
Dietrichsteina stalo se  neštěstí, že fojt štěchovský Martin Pentlhub zastřelil 
r. 1605 z ručnice  souseda štěchovského Jana Kříže z nešťastné příhody. Na 
tom  místě  byl  postaven  kamenný   kříž  s  nápisem  připomínajícím  
nešťastnou příhodu.“ V knize je i přesná citace nápisu  a poznámka, že  
nesprávně vytesané datum 1501 vzniklo z největší pravděpodobností při  
opravě kříže v 19. století. Tento názor se zdá být správný, poněvadž texty 
na křížích se  opravdu objevují spíše až na přelomu 16. a 17. století.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 68632/7-6009
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 263

Místo: Kroměříž, u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

GPS: 49.2977939N, 17.3959831E

Rok: různé

Popis:  soubor soch na balustrádě kostela.  Svatý Václav od  
sochaře Jana Antonína Becka, Svatý Metoděj, Svatý Cyril od 
sochaře Antonína Tomáše Becka a Svatá Anna s malou Marií z 
roku  1919  od  kroměřížského  sochaře  Jana  Neumanna  
přivezenou v roce 1966 ze Staré Vody. Dříve zde byla i socha 
Svatého Vendelína  od sochaře  Františka Prchala.,  ale  ta  se  
rozpadla v roce 1971.

Historie:  v  rámci  regulace  řeky  Moravy  byly  v  letech  
1907-1909  od  mostu  přemístěny  sochy  k  severní  části  
balustrády kostela.  Socha  sv.  Anny z  roku  1919  byla  sem  
převezena v roce 1966 ze Staré Vody.

Status: památky místního významu.



Objekt č.: 264

Místo: Kunkovice, na konci obce, směr hřbitov.

GPS: 49.1828075N, 17.1827006E

Rok: 1878

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s Kristem stojící na konickém dříku a na 
hranolovém, čtyřbokém podstavci s římsou, bez většího 
zdobení.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1878.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 265

Místo: Kunkovice, na začátku obce u transformátoru.

GPS: 49.1814300N, 17.1709700E

Rok: 1918

Rekonstrukce: po r. 2012

Popis: podstavec hranolový, čtyřboký, vpředu nika se soškou 
Panny  Marie.  Nad  římsou  podstavce  litinový  kříž  s  
postříbřeným tělem Krista a detaily.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mně, 
byť umřel, živ bude. Ev.Jan 11.25.“ Vzadu: „Ke cti a chvále  
Boží věnovali František a Amélie Tesákovi z čp 34, 1918.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 266

Místo: Kunkovice, před kaplí sv. Václava.

GPS: 49.1816778N, 17.1728086E

Rok: 1856

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  stojící  na  hranolovém,  čtyřbokém  
podstavci, který má vpředu reliéf Panny Marie.

Nápisy: dole vpředu pouze letopočet „1856“

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 27267/7-6043
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 267

Místo: Kunkovice, před kaplí sv. Václava.

GPS: 49.1817056N, 17.1728633E

Rok: 1848

Rekonstrukce: po r. 2015

Popis: kamenná socha svatého Jana Nepomuckého, situována 
na čtyřbokém profilovaném podstavci se sekaným nápisem.

Nápisy: vpředu: „S. Jene Nepomucký oroduj za nás.“ vzadu  
letopočet 1848.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 27267/7-6043
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 268

Místo: Kunkovice, nad obcí, za domem čp 62.

GPS: 49.1839644N, 17.1753956E

Rok: 1892

Rekonstrukce:

Popis:  litinový  kříž  stojící  na  kamenném,  čtyřbokém,  
hranolovém podstavci, který má vpředu reliéf Panny Marie.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 269

Místo: Kunkovice, na hřbitově.

GPS: 49.1832806N, 17.1847253E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  hranolovém,  
čtyřbokém podstavci s římsou. Na podstavci deska se jmény. 
Na dříku plastika kalichu.

Nápisy: vpředu jména občanů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 270

Místo: Kurovice, na hřbitově.

GPS: 49.2852747N, 17.5150058E

Rok: 1835

Rekonstrukce: 

Popis:  hranolový sokl  osazen  na  jednostupňové podnoži.  Na bočních  
stranách zvlněné voluty s poškozenou reliéfní výzdobou. Na straně zadní  
dnes nečitelný letopočet 1835. Sokl završuje profilovaná římsa, na ní pylon, 
dosedající  na  malý soklík  s  rytým obdélným rámem na  čelní  straně  a  
flankovaný po stranách volutami. Pylon členěn na čelní a bočních stranách 
dnes  těžko  zřetelnými  rytými  rámy  s  ujmutými  rohy.  Zakončen  
profilovanou římsou, na ní kříž s rameny ukončenými ve tvaru liliového  
květu. Kristus s hlavou skloněnou k pravému rameni má bederní roušku  
uvázanou  na  levém  boku,  žebra  zřetelně  vystouplá.  Paže  v  téměř  
horizontální poloze, nad hlavou nápisová deska INRI.

Nápisy: vpředu: „Sub praesidio crucis felix somnus sepultisi.“ 
Překlad:  „Šťastný  spánek  pod  ochranou  kříže.“  Vzadu  
letopočet 1835.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34442/7-6048
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 271

Místo: Kurovice, u kostela sv. Kunhuty

GPS: 49.2887019N, 17.5155953E

Rok: 1871

Rekonstrukce: 1975

Popis: kamenný kříž s Kristem stojící na hranolovém vysokém 
podstavci,  který má vpředu plastiku Panny Marie  a  nahoře  
reliéf kalichu.

Nápisy:  vzadu:  „Kříž  tento zbudovali  manželé  Buršíkovi  r.  
1871. Opraven byl r. 1975.“

Historie: kříž vytvořil sochař F. Krejčiřík z Kroměříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 272

Místo: Kurovice, na začátku obce (od Ludslavic).

GPS: 49.2926628N, 17.5157061E

Rok: 

Rekonstrukce: 2002

Popis:  kamenná  socha  Panny Marie  v  podživotní  velikosti  
stojící  na  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  se  stříškou.  
Vpředu vložena deska s textem.

Nápisy: vpředu: „Zůstaň matkou lidu svému nad ním drž svou 
dlaň.“ A menším písmem „2002“.

Historie: sochu zhotovil K. Somer z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 273

Místo: Kurovice, u silnice do Míškovic.

GPS: 49.2865747N, 17.5190994E

Rok: 1892

Rekonstrukce: 2004

Popis: kamenná socha svatého Josefa držícího malého Ježíška, 
stojící  na  vysokém,  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  s  
reliéfem Panny Marie. Okolo sochy železný plotek.

Nápisy:  vpředu:  „Svatý  Josefe  oroduj  za  nás!“  Vzadu:  
„Nákladem  manželů  Josefa  a  Teresie  Zatloukalových  z  
Kurovic 1892.“ A dodatek: „Opraveno 2004.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 274

Místo: Kvasice, na hřbitově.

GPS: 49.2410553N, 17.4648300E

Rok: 1850

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s Kristem stijící na zdobeném dříku a ten 
na hranolovém podstavci se širokou římsou.

Nápisy: zboku: „Nec non excelentissae et illustrissae Mariae 
Anae maritatae comitissae de Lambero natee comiti   busde  
Rotal hae reditariale doae doii quassis." Překlad: "Nejsvětější a 
osvícená  Marie  Anna  provdaná  hraběnka  Lamberk  rozená  
hraběnka  Rottalová,  toto  (kříž)  navrací  a  dává  darem  
Kvasicím."

Historie:  na tomto místě stával starší  kříž,  který nechal  ve  
druhé pol. 17. století postavit hrabě Jan Rottal. Nový kříž byl 
posvěcen v roce 1850 P. Josefem Bílkem.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 275

Místo: Kvasice, u staré cihelny.

GPS: 49.2351247N, 17.4530922E

Rok: 1762

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž stojící na čtyřbokém, barokně prohnutém 
podstavci, na kterém je zdobený dřík s reliéfy. Kříž stojí mezi 
starými lípami.

Nápisy: v kartuši již nečitelné.

Historie:  kříž  posvětil  v  roce 1762 farář  Matěji  Moritz.  K  
tomuto kříži vždy na svátek Jana Křtitele chodívalo z Kvasic 
procesí.  Před  křížem  stával  stůl  ozdobený  květinami,  s  
postříbřeným křížkem a dvěma svícny.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 276

Místo: Kvasice, v poli za obcí, směr Sulimov.

GPS: 49.2390978N, 17.4643403E

Rok: 1761

Rekonstrukce:

Popis:  starý  kamenný  kříž  bez  zdobení  s  plechovým  
malovaným Kristem.

Nápisy: u paty podstavce pouze letopočet 1761.

Historie: kříž posvětil v roce 1761 farář Matěji Moritz. Kříž se 
nazývá také "farský", postavený na farním poli.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 277

Místo: Kvasice, v poli nad silnicí do Bělova.

GPS: 49.2323183N, 17.4789897E

Rok: 1893

Rekonstrukce:

Popis:  litinový  kříž  s  Kristem  na  kamenném  čtyřbokém  
podstavci s reliéfem kalichu.

Nápisy: vzadu: „Obnovená stará památka, pro občany Kvasic 
věnovali Antonín a Marie Chytilovi." Na soklu: "Roku 1893."

Historie:  na tamto místě  stával starší  kamenný kříž z roku  
1740 postavený vrchností. V červnu 1748 jej posvětil farář  
Matěj Moritz. Podle kroniky kříž věkem sešel a byl v roce  
1893 nahrazen  novým "Chytilovým" křížem.  Před  druhou  
světovou válkou chodívalo k tomuto místu procesí s žádostí o 
dobrou úrodu.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 278

Místo: Kvasice v obci, ul. Krajina, u domu čp 266.

GPS: 49.2328508N, 17.4654681E

Rok: 1748

Rekonstrukce: 1850

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem na  zdobeném  hranolovém  
podstavci s římsou a s kartuší s textem. Okolo kříže kamenná 
balustráda čtvercového půdorysu.

Nápisy: v kartuši letopočet 1850, vzadu: „Jezissi vkrizowani  
zadame skerz swate rani vdiel zde drahe milosti ved nas do  
wiecne radosti 1748."

Historie: do roku 2000 kříž doplňovala stará lípa.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 279

Místo: Kvasice, u silnice směr Bělov.

GPS: 49.2343067N, 17.4810894E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek na dřevěném sloupku. Uvnitř kresba 
Panny Marie Hostýnské.

Historie: tento svatý obrázek je posledním z mnoha, který se 
podle kroniky dochoval do dnešních dnů.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 280

Místo: Kvasice, ul. Dolní / A.Dohnala.

GPS: 49.2423353N, 17.4700017E

Rok: 1724

Rekonstrukce:

Popis:  barokní  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  v  ikonograficky  
obvyklém pojetí spočívá na vysokém, složitě komponovaném 
odstupněném podstavci, obehnaném železným zábradlím.  Socha je 
vyzdvižena na vysoký, v základě dvoudílný sokl, který sochu značně 
převyšuje.  Sokl  je  ještě  podložen  třemi  přístupovými  stupni  
oktogonálního půdorysu, z nichž spodní je o mnoho širší a při jeho 
vnějším obvodu je připevněno kovové zábradlí, které sochu lemuje. 
Sokl  je  trojboký  a  podložen  je  stejně  tvarovanou,  jednoduchou  
podnoží.  Základna  soklu  je  třikrát  odstupněná,  její  horní  díl  se  
zužuje a jeho horní hrana je zaoblená. Spodní část soklu je na výšku 
obdélná  a  na  hranách  ji  doplňují  volutová  křídla,  která  jsou  ve  
spodní části mohutně vyvinutá, zatímco horní voluta je pouze velmi 
drobná.  Vnější  plocha křídel  je  zdobena vertikální  řadou čabrak.  
Plochy mezi křídly jsou členěny plastickými profilovanými rámy  
nepravidelného  tvaru,  jejichž  stěny  jsou  konvexně  a  konkávně 

vykrajované. Spodní část soklu je završena bohatě profilovanou, v horní části mohutně vyloženou římsou, na 
kterou dosedá základna horní  části  soklu. Tak je řešena stejně jako část spodní,  avšak je o něco menší. 
Dekorativní rámy na všech jejích stranách jsou prázdné. Na římse soklu spočívá obdélná základna, která je 
členěna reliéfem připomínajícím oblaka. Na ní stojí socha světce v životní velikosti, která je opatřena vlastní 
nízkou pravoúhlou základnou. Při čelním pohledu je tělo světce zachyceno zepředu a jeho hlava je vytočena 
do pravého tříčtvrtečního profilu. Postoj světce je založen na kontrapostu s volnou levou nohou, která se 
jasně rýsuje pod jeho šatem. Světec je oděn v tradičním rouše kanovníka, tedy v dlouhé klerice, která v 
pravidelných záhybech spadá až  na zem.  Klerika  je  kryta  po kolena sahající  rochetou s  krajkovým,  do 
obloučků tvarovaným lemem. Záda a částečně hruď světce kryje ještě dlouhá, pod krkem sepjatá almuce s 
kapucí a střapci. Pod almucí má světec kolem krku přehozenu štólu, jejíž konce, zdobené rovnoramenným 
křížem, dopadají na světcovy nohy. Levou, mírně dolů nataženou a na hruď přitisknutou ruku má světec 
ohnutu v lokti  a u hrudi jí  přidržuje diagonálně umístěný krucifix s  korpusem Krista,  který je natočený 
směrem k divákovi. Pravou, v lokti ohnutou ruku světec lehce pozvedá vzhůru a drží v ní palmovou ratolest. 
Hlava  světce  je  natočena  doprava  a  jeho  pohled  směřuje  do  dáli.  Jeho  obličej  je  rámován  krátkým 
plnovousem a vlnitými vlasy, na kterých spočívá biret. Hlava je lemována svatozáří z pěti šesticípých hvězd. 
materiál: pískovec; rámy jsou zvýrazněny žlutou barvou, nápis černou; svatozáře světce a Krista a palmová 
ratolest: zřejmě kov, žlutý nátěr.

Nápisy: vpředu v rámu: „Divo Ioanni Nepomvceno protectori svo perpetvo." Překlad: "Svatý Jan 
Nepomucký náš věčný ochránce."

Historie:  sochu  nechal  roku  1724  zřídit  hrabě  Adam  Jáchym  z  Rottalu,  který  měl  sv.  Jana 
Nepomuckéhé ve velké úctě. U této sochy provozoval každoročně kantor kvasický s hudebníky a 
zpěváky pobožnosti.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 18497/7-6057. Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 281

Místo: Kvasice před kostelem

GPS: 49.2423797N, 17.4723236E

Rok: 1741

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  svatého  Floriána  skoro  v  životní  
velikosti.  Stojí  na  podstavci  dvoustupňovém  zakončeném  
římsou.  Druhý  stupeň  podstace  je  po  stranách  zdoben  
volutami, čelní strana zdobena prázdným zrcadlem.

Nápisy: vpředu na podstavci pouze: „S. Florianus.“

Historie:  sochu  nechal  zhotovit  zakladatel  kostela  Jáchym  
Adam z Rottalu a byla posvěcena v roce 1741.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34339/7-6051.
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 282

Místo: Kvasice před kostelem

GPS: 49.2423158N, 17.4724122E

Rok: 1741

Rekonstrukce:

Popis: kamenná  socha  svatého  Donáta  skoro  v  životní  
velikosti.  Stojí  na  podstavci  dvoustupňovém  zakončeném  
římsou.  Druhý  stupeň  podstace  je  po  stranách  zdoben  
volutami, čelní strana zdobena prázdným zrcadlem.

Nápisy: vpředu na podstavci pouze: „S. Donatus.“

Historie:  sochu  nechal  zhotovit  zakladatel  kostela  Jáchym  
Adam z Rottalu a byla posvěcena v roce 1741.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34339/7-6051.
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 283

Místo: Kvasice, u silnice na Střížovice

GPS: 49.2481056N, 17.4609581E

Rok: 1763

Rekonstrukce:

Popis: barokní kaple Panny Marie Sedmibolestné ve výrazné 
poloze na vrcholu dominantního kopce zv. Vražisko. Nevelká 
architektura obdélného půdorysu se segmentovým závěrem.  
Průčelí  lemují  pilastry,  štít  charakterizují  voluty a odsazený  
štítový  nástavec.  Jedná  se  o  drobnou  volnou  stavbu  na  
půdorysu obdélníka se zaoblenými rohy a se segmentovým  
závěrem, který je orientován k severu. Výtvarně akcentováno 
je pouze hlavní,  tj.  jižní průčelí,  v jehož středu je proražen  
široký, jednoduchý pravoúhlý vchod, který je mírně zasazený 
za  linii  průčelí.  Nadpraží  vchodu  je  zvýrazněno  širším  
vodorovným překladem. Nad ním je v ose vchodu proraženo 
termální okno, které je také mírně zapuštěné za linii průčelí.  
Nad oknem je na ose průčelí  situován veliký klenák,  který  
dosahuje až do výšky korunní římsy. Ústřední plocha průčelí je 

lemována vysokými pilastry s římsovými hlavicemi, které jsou osazeny při zaoblených nárožích. 
Pilastry jsou vyzdviženy na nízkou, pod pilastry zalamovanou podnož, jejich dříky jsou hladké a 
nesou  profilovanou,  vyloženou  korunní  římsu.  Římsa  je  nad  pilastry  zalamovaná  a  tyto  její 
zalomené úseky splývají s hlavicemi pilastrů. Nad římsou je vyzdvižen trojúhelný štít s volutovými 
křídly (voluty jsou  naznačeny pouze  v  omítce),  uprostřed  jehož  plochy je  proraženo  na  výšku 
oválné okno. Štít vrcholí trojúhelným, v horní části zarovnaným a mírně roztrženým frontonem. Na 
volutových  křídlech  jsou  patrné  nízké  sokly  se  zbytky  kovových  úchytů.  Do  vrcholu  štítu  je 
vetknuta kovová kruhová svatozář se sedmi (nepočítaje základnu) paprsky, resp. ostny (na znamení 
sedmi bolestí Panny Marie) a uvnitř kruhu je z kovových prutů utkán kryptogram, který obsahuje 
jméno MARIA. Zbývající  fasády jsou lemovány dvojicemi stejně řešených pilastrů,  umístěných 
vždy při  nárožích.  Střecha je sedlová a nad závěrem zvalbená.  Základní  barva zdiva je žlutá  a 
tektonické články jsou zvýrazněny bílou. Vstup do interiéru kaple je kryt pouze mříží. Interiér je 
zaklenut  valenou  klenbou  a  nad  závěrem  je  koncha.  Jako  exedra  je  řešena  jen  horní  část 
půlkruhového závěru; spodní část je na způsob pravoúhlého podstavce pro oltář zazděna. Boční 
stěny jsou  lemovány vysokými  pilastry.  Stěny jsou  natřeny žlutě  a  pilastry  jsou  zabíleny.  Pod 
oprýskávající novodobou omítkou je patrný původní načervenalý nátěr zdí i pilastrů. Na dřících 
pilastrů  přitom  byly  naznačeny  ústřední  vpadlé  výplně,  opatřené  iluzivním  bílým  plastickým 
rámcem a natřené světle červenou barvou. Na červené ploše výplni byly (asi v několika řadách nad 
sebou) vyznačeny bílé rovnoramenné liliové kříže.

Historie: kapličku nechal (na vlastní náklad) roku 1763 postavit kvasický farář Matěj Moritz a ještě 
téhož roku byla v její blízkosti na popud kvasické vrchnosti zbudována silnice, osázená lipovou 
alejí, vedoucí do Kroměříže. O stavbě kapličky se dovídáme z farní kroniky, kde se dále uvádí, že v 
kapličce byla dřevěná socha Panny Marie sedmibolestné, dřevěné a plechové svícny, obraz Panny 
Marie, na zdi visel dřevěný kříž.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34851/7-6053, chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 284

Místo: Kvasice, ul. Krajina / Dolní

GPS: 49.2379775N, 17.4719131E

Rok: 1690

Rekonstrukce:

Popis:  drobná,  architektonicky  zajímavá  barokní  kaple  Panny  Marie  
Pomocné  nacházející  se  ve  vidlici  cest  v  centru  městečka.  Stavba  
obdélného půdorysu má hlavní průčelí s nárožními pilastry, půlkruhovým 
vstupem a střešním nástavcem s volutovým štítkem. Jedná se o drobnou  
volnou stavbu na půdorysu obdélníka. Stavba sestává z lodě čtvercového 
půdorysu, ke které je připojeno pravoúhlé ukončené, odsazené kněžiště, tj. 
dle  tradice  původní  kaplička.  Výtvarně  akcentováno  je  pouze  hlavní  
průčelí,  v  jehož  středu  je  proražen  široký,  obdélný  vchod,  završený  
segmentovým  záklenkem  a  opatřený  jednoduchým  dřevěným  ostěním.  
Vchod je  lemován pilastry,  které pouze  o něco málo převyšují  vstupní  
otvor. Pilastry s římsovými hlavicemi jsou vyzdviženy na masivní sokly a 
jejich  dříky  jsou  vpadlé.  Pilastry  nesou  kladí,  které  sestává  z  dvakrát  
odstupněného architrávu, hladkého vlysu, který je pouze nad pilastry členěn 
na šířku obdélnými ploškami s vpadlou výplní,  a profilované, vyložené  
korunní římsy, která je nad pilastry zalamovaná. Nad římsou je nad ústřední 
osou průčelí vyzdvižen trojúhelný volutový štít, který spočívá na vysoké 

obdélné základně, jež dosahuje šířky celého průčelí. Uprostřed plochy štítu se na ose průčelí nachází na výšku obdélný, 
hluboký výklenek, jehož čelní stěna je opatřena plastickou výplní. Trojúhelný štít je olištován a lišty na ploše křídel 
přecházejí ve voluty. Ve vrcholu štítu je osazena nízká jehlancovitá věžička s makovicí. Trojúhelný štít lemují nízké 
kamenné sokly, které jsou umístěny na obdélné základně v osách pilastrů a na ploše základny jsou zvýrazněny krátkými 
lezénami.  Na pravém soklu je umístěna socha světce (viz samostatný evidenční list). Protějšková socha na opačné 
straně se nedochovala. Zbývající fasády jsou hladké a pouze je završuje profilovaná, vyložená korunní římsa. Zadní 
fasáda je zakončena jednoduchých trojúhelným štítem, ve středu jehož plochy je vyhlouben hluboký výklenek ve tvaru 
okulu. Střecha je sedlová. Základní plocha zdi je světle žlutá a tektonické články, lezény, lišta s volutami a plastická 
výplň ve výklenku jsou zvýrazněny bílou. Vstup do interiéru kaple je kryt pouze mříží. Interiér je zaklenut valenou 
klenbou se styčnými výsečemi. Odsazené kněžiště je završeno půlkruhově a v horní části jeho závěru je téměř v celé 
šířce  závěru  vyhloubena  vysoká  nika.  Ta  je  dole  zakončena  příčnou přepážkou pro  umístění  sochy a  prostor  pod 
přepážkou je opět částečně a v menší šířce vyhlouben.

Historie: podle tradice byla kaple založena roku 1690 jistým řezníkem Pidou z Kroměříže, který 
tak chtěl vyjádřit svůj dík za záchranu života. Tomu, když jel na svém koni z Tlumačova do Kvasic, 
se splašil kůň a stal se neovladatelný. Po dramatické jízdě lesem mezi duby a křovím směrem k řece 
Moravě si řezník myslel, že s ním kůň skočí do řeky a oba se tak utopí. Když řezník viděl blížící se 
nebezpečí, prosil Pána Boha o pomoc, vzýval Pannu Marii, aby ho ochránila. V tom volání kůň i s 
jezdcem skočil mezi dvě plané hrušky, které kůň s jezdcem proskočil, ale řezník zůstal viset na 
haluzích stromů. Brzy ale spadl dolů na zem a pádem ztratil vědomí. Když se probral, sepjal ruce a 
děkoval Bohu i Panně Marii za záchranu. Za to, že ho vyslyšeli, chtěl na tom místě, kde zázrakem 
unikl smrti a byl zachráněn, zbudovat malou kapličku. Obyvatelé Kvasic ho však upozornili, že na 
místě, kde chce postavit kapličku, dochází často k rozvodnění řeky Moravy a ke kapličce by pak 
nebyl přístup, navíc by ji mohla voda vážně poškodit. Řezník dal na radu místních lidí a kapličku 
nechal postavit na druhém břehu řeky, kde stojí dodnes. Původně se dle této tradice jednalo pouze o 
malou, nehlubokou kapličku, která byla do dnešní podoby rozšířena teprve roku 1724-1725. Na 
náklady vrchnostenského úředníka v Kvasicích, Jiřího Arnošta Poppena byla tehdy před kapličku 
přistavěna větší obdélná loď.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 28644/7-6058, chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 285

Místo: Kyselovice, na hřbitově.

GPS: 49.3808086N, 17.4020267E

Rok: 1897

Rekonstrukce: 2012

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  hranolovém,  
čtyřbokém podstavci s římsou.

Nápisy: vzadu špatně čitelný nápis: „...Říkovská z Kyselovic...
1897...“

Historie: hřbitov v Kyselovicích byl založen roku 1900, do  
této doby se pohřbívalo ve Vlkoši. Hlavní kříž z carrarského 
mramoru  byl  pořízen  z  odkazu  zemřelé  Anny  Říkovské,  
výměnkářky z č.41, ostatní potřebné náklady byly vybrány na 
milodarech.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 286

Místo: Kyselovice, u silnice směr Chropyně.

GPS: 49.3705364N, 17.3961994E

Rok: 1897

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s nabílo natřeným tělem Krista, stojící na 
hranolovém, čtyřbokém podstavci se stříškou. Vpředu v nice  
plastika Panny Marie.

Nápisy: vzadu: Ke cti a chvále Boží věnuje František a Josefa 
Havlíčkovi manželé z Kyselovic 1897.“

Historie: kříž zhotovil F. Neumann z Kroměříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 287

Místo: Kyselovice, u kostela sv. Andělů strážných.

GPS: 49.3768608N, 17.4026656E

Rok: 1906

Rekonstrukce: 2011

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  čtyřbokém,  
hranolovém podstavci zdobeném plastikou Panny Marie.

Nápisy: vpředu: „Pochválen buď pán Ježíš Kristus.“ Vzadu:  
„Věnovali  ke  cti  a  chvále  Boží  manželé  Josef  a  Františka  
Kozákovi L.P. 1906.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 288

Místo: Kyselovice, v obci, směr Žalkovice.

GPS: 49.3766081N, 17.4060867E

Rok: 1769

Rekonstrukce: 1879, 1926, 1972, 2010

Popis: starý kamenný kříž, bohatě zdoben detaily, na barokně 
vykrojeném podstavci je reliéf s letopočtem a plastiky květin.

Nápisy: vpředu: „1769 a 1879.“ Vzadu: „1926 a 1972.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 289

Místo: Kyselovice, křižovatka cest u návsi.

GPS: 49.3773231N, 17.4002397E

Rok: 1768

Rekonstrukce: 1879, 1926, 2001. 2010.

Popis: při vidlici cest v centru obce Kyselovice stojí na soklu 
socha sv. Vendelína. Vysoký sokl je členěn přízemní podnoží, 
střední  ustupující  částí  s  postranními  volutami  a  mírně  
vyloženou profilovanou korunní římsou. Přední část  střední  
plochy soklu je mírně předsunuta a doplněna ve středové části 
kartuší  s  nepravidelným rokajovým ornamentem,  ve  středu  
doplněné  plochým nevýrazným reliéfem s  motivem trojice  
krav na pastvě pod oblohou v výraznými mračny ve vrcholu, 
což  má  symbolizovat  účel  ochrany  světce.  Pod  kartuší  je  
umístěn v rytém pravoúhlém poli s konvexně vypnutými rohy 
nápis. Na přední straně podesty je vyryt letopočet obnovení  
1879. Postraní ztlačené vysoké voluty jsou v ploše zdobeny  
zvonkovitými závěsy a výrazným listenem v ohybu voluty. V 

zadní ploše soklu je rytý rámec směrem k podestě se zúžující s konvexně vypnutými rohy. Nad 
korunní římsou pokračuje sokl nízkým nástavcem s vyžlabenou profilací na němž zpočívá vlastní 
socha. Sv. Vendelín v řádovém rouchu vysokého přepásání pasu a dlouhého pláště s límcem. Stojí 
ve  výrazném kontrapostu s  vahou na levé noze  a  mírně  pokrčenou pravou nohou s vytočením 
střevíce. Statika postoje je narušována celkovým hlubokým záklonem s natočením horní poloviny 
těla doleva. Opírá se o pasteveckou hůl v levé ruce a pravou rukou na boku přidržuje svazek knih. 
Spíše uzavřená obrysová silueta je zvýrazněna kloboukem s vysokou krenpou. Těžký šat i plášť 
dynamizují jen sporadicky vedená zvlnění záhybů s přehozem pláště přes levou paži. Při pravé noze 
je světcův atribut v podobě dvojice ležících oveček.

Nápisy:  vpředu:  „1768  Pawel  Holotik  usnul  w  
Pane, fundator teto statuge.“ Překlad: „Pavel Holotík,  
zemřelí v Pánu, zakladatel této sochy.“

Historie:  prostředky  na  zhotovení  sochy  v  roce  1768  byly  
určeny  v  závěti  Pavla  Holotíka.  V  roce  1879  původní  sochu  
nahradila nynější socha zhotovená sochařem Františkem Sedlářem 
z  Kroměříže,  jak  uvádí  zápis  v  kronice  -  „přesně  podle  staré  
podoby“. Dne 24.10.1926 byla vysvěcena Kyselovským farářem P. 
Františkem Černým. Na přelomu 70./80. let se objevily snahy o  
přemístění  do parku za kostelem. V roce 1995 měla být  socha  
přemístěna z důvodu demolice domu čp 131, z přemístění bylo  
však upuštěno a socha tak zůstala na původním místě u cesty, kde 
byl  v  minulosti  hnán  dobytek  z  obce  na  pastvu.  Socha  byla  
restaurována 2001 a 2010 ak. soch. Jindřichem Martinákem.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 45993/7-6060
Chráněno od 3.5.1958.

Foto ze 60. let.



Objekt č.: 290

Místo: Kyselovice, na návsi.

GPS: 49.3776339N, 17.4023256E

Rok: 1760

Rekonstrukce: 1879, 1912, 1926, 1984, 2001, 2010.

Popis: na čtyřbokém podstavci s volutovými náběhy s podnoží 
a  prolamovaným  soklem  navazuje  členitý  dřík  s  reliéfní  
výzdobou a mohutná profilovaná římsa. Nad ní je umístěna  
pozdně barokní  socha  svatého Jana  Nepomuckého v  mírně  
nadživotní  velikosti.  Podstavec  se  skulpturou  obehnán  
čtyřbokou reliéfně střídmě zdobenou kamennou balustrádou s 
oválnými okénky. Balustrádu dotváří profilované madlo. Na  
přední straně těla soklu se nachází kartuše zdobená rokajovými 
motivy bez čitelného nápisu.  Na zadní straně soklu nápis s  
letopočtem  1879  Světec  je  znázorněn  v  obvyklém  
ikonografickém schématu v kontrapostu s vahou na levé noze, 
oděn  v  kanovnické  roucho  –  mozzeta,  rocheta,  klerika  s  
biretem v pravé ruce. Levá ruka drží krucifix, lehce opřený o 
levé rameno. Kolem hlavy pozlacená svatozář s pěti hvězdami.

Nápisy: vzadu: „Obnoveno 1879.“

Historie:  socha  byla  původně  
umístěna  u  mostu  přes  potok  
Říka vedle domu čp 81, mezi léty 
1902  –  1912  byla  opravena  a  
přemístěna  okrašlovacím  
spolkem Kyselovice na současné 
místo na návsi. V roce 1984 byla 
poškozena vandalem, nejspíše na 
objednávku.  Restaurována  byla  
naposledy  v  roce  2001  ak.  
sochařem Jiřím Lendrem a v roce 
2010  ak.  sochařem  Jindřichem  
Martinákem.

Status: kulturní památka číslo
ÚSKP 19680/7-6059
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 291

Místo: Kyselovice u polní cesty za družstvem

GPS: 49.3715825N, 17.4050750E

Rok: okolo 1750, přestavěna 1937

Rekonstrukce: 1937, 2009

Popis: základ božích muk byl z kamene, horní část z velkých 
pálených cihel. Dnes celozděná, s nikami na všechny strany.

Nápisy: bez nápisů. Uvnitř plastický obraz Panny Marie.

Historie: boží muka zaznamenána na mapě 1764-1768 a také 
na  mapě  z  roku  1836-1852.  Na  svém  místě  u  křižovatky  
polních cest stávala stavba až do roku 1937, kdy byla v rámci 
scelování pozemků přemístěna asi o 50 metrů na západ k nově 
zřízené polní cestě. Dne 29. července 1937 počal pan stavitel F. 
Flora  z  Chropyně  práce  s  odstraněním staré  Boží  muky a  
postavením této v témže slohu a podobě na nové místo. Stavba 
byla rozbořena část nad zemí a poté kopáno v zemi. Nová Boží 
muka  postavena  nákladem  1000  Kč  místním  scelovacím 

výborem. Dovnitř vepsán pamětní list, který líčí na pergamenu dnešní  politickou  situaci  naší 
republiky a líčí důvody, proč byla Boží muka přemístěna. V obecní kronice se v zápise asi z roku 
1925 píše: „Boží muka“, z dob 30 leté války, na rozcestí k Hraničným, doplněna hroby z dob válek 
Napoleonských, ukazuje místo, kde byli pochováni 4 Prušáci. V roce 2009 prodělala boží muka 
generální  opravu,  včetně  úpravy  nejbližšího  okolí.  Restaurování  provedl  ak.  soch.  Jindřich 
Martinák.

Status: Památka místního významu.

Původní vzhled kapličky na historické fotografii.



Objekt č.: 292

Místo: Lechotice, na začátku obce, nalevo od Holešova.

GPS: 49.2760536N, 17.5857036E

Rok: 1881

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista,  stojící  na  
hranolovém dříku a čtyřbokém podstavci.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1881.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 293

Místo: Lechotice, v obci, u silnice do Mysločovic.

GPS: 49.2693739N, 17.5872806E

Rok: 1890

Rekonstrukce:

Popis: novější kamenný kříž s kovovým tělem Krista, který  
nahradil původní kříž, stojí na starším osmibokém zdobeném 
podstavci s reliéfem Panny Marie Bolestné.

Nápisy: vzadu: „Věnovali Jan a Petronila Jakubíček z Lechotic 
1890.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 294

Místo: Lechotice, u hasičárny.

GPS: 49.2740264N, 17.5876303E

Rok: 1891

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná socha Panny Marie  stojící  na hranolovém,  
čtyřbokém podstavci s pozlacenými detaily.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  sochu  věnovala  rodina  Josef  a  Karolíny  
Kadlčíkových v roce 1891.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 295

Místo: Lechotice, za obcí, polní cesta směr Žeranovice.

GPS: 49.2781825N, 17.5880814E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: boží muka hranolová, čtyřboká, zděná, na každé straně 
nika, svaté obrázky a kovové křížky, i na střeše.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 296

Místo: Lechotice, u rybníku

GPS: 49.2659439N, 17.5825836E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 297

Místo: Lechotice, v obci

GPS: 49.2707194N, 17.5875811E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na sloupu

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 298

Místo: Lhota u Pačlavic, na návsi u kaple sv. Floriána.

GPS: 49.2441289N, 17.1543142E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s Kristem stojící na zdobeném dříku s 
plastikou kalichu, který je pozlacený. Podstavec hranolový, 
čtyřboký s reliéfem Panny Marie Bolestné.

Nápisy: vpředu:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 299

Místo:  Lhota u Pačlavic, u domu čp 81.

GPS: 49.2434853N, 17.1509994E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  s  Kristem na  čtyřbokém,  hranolovém  
podstavci s římsou. V předním výklenku plastika sv. Floriána.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 300

Místo: Lhota u Pačlavic, u domu čp 91.

GPS: 49.2466139N, 17.1567142E

Rok: 1891

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný čtyřboký podstavec s římsou, na kterém je  
litinový kříž, postříbřený.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 301

Místo: Lhota u Pačlavic, v lese u studánky Zdravá voda.

GPS: 49.2479039N, 17.1462158E

Rok: posl. Čtvrtina 18. stol. (podstavec mladší).

Rekonstrukce:

Popis:  drobná sochařská práce na novodobé výrazné architektuře soklu z 20.  
století, umístěná v lokalitě lesního prostoru za obcí nad pramenem. Sokl je umístěn 
na zděném izolovaném základě přibližně čtvercového půdorysu, mírně kolmo ve  
svahu, vyrovnávající terénní nerovnost vrcholu svahu, kde je památka umístěna.  
Výškově hmotově profilovaný přibližně do zvonového tvaru, opakující v sumární  
formě hmotové utváření přibližně původního pozdně barokního soklu. Boční strany 
soklu jsou profilovány zalomením přiřazených křídel. Ve vrcholu je zakončen sokl 
vyrůstající podnoží s pravidelnou průběžnou profilací římsy s motivem zubořezu.  
Na čelní straně místy porušené. Vlastní sousoší je tvořeno kompozičně stojící sv.  
Annou v mírném kontrapostu a předklonu horní poloviny těla, jak pravicí objímá po 
pravici stojící mladou Pannu Marii. Svatá Anna ve vrstevnatém oděvu s pokrývkou 
hlavy,  spadající  po  zádech  k  nohám,  je  zachycena  jako  starší  žena.  Na  koleni  
výrazně pokrčené pravé nohy učí Pannu Marii. Ta je zpodobena jako prostovlasá  
dívka v stylizovaném oděvu, přepásaném v pase. V postoji mírně pokrčených nohou 
se natahuje horní polovinou těla ke knize, na jejíž stránky pokládá svou pravou paži 
a  upřeně  sleduje  text.  Kompozičně  je  postava  Panny Marie  vyvážena  výrazně  
vzdutými záhyby Annina pláště pohledově po levé straně. Figura sv. Anny je 
doplněna kovovou zlacenou paprskovou svatozáří, zatím co Panna Maria má 
obroučkovou hvězdnou svatozář.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 25953/7-6092
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 302

Místo: Lhotka (u Kostelan), u cesty směr Újezdsko.

GPS: 49.2250633N, 17.3719917E

Rok: 1920

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  na  čtyřbokém,  hranolovém  podstavci  s  římsou  a  s  
plastikou Panny Marie Bolestné stojí nástavec s kalichem a  
kříž s Ukřižovaným.

Nápisy: vpředu: „Svatý kříž slast a krása, s něho...se spása."  
Vzadu: „Postaveno nákladem obce Lhotky L.P. 1920.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 303

Místo: Lhotka (u Kostelan) v obci u autobusové zastávky.

GPS: 49.2276611N, 17.3761006E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný podstavec úzký, vysoký, čtyřboký, zakončený 
stříškou, vpředu vložená deska s textem. Nástavec zdobený s 
písmeny  Maria.  Socha  kamenná,  okolo  hlavy  má  Marie  7  
hvězdiček ve svatozáři.

Nápisy: vpředu: „Buď Matce Boží sláva a čest! Panno vždy 
neposkvrněná oroduj za nás!“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 304

Místo: Libosváry, v obci, naproti domu čp 44.

GPS: 49.4315222N, 17.7146406E

Rok: 1920

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  s  Kristem na  hranolovém,  čtyřbokém  
podstavci se stříškou, vpřední části s nikou, ve které je soška 
Panny Marie Bolestné. Na nástavci je plastika kalichu.

Nápisy: vpředu: „Já jsem pravda a živo, kdo ve mne věří živ 
bude na věky.“ Vzadu: „Ke cti a chvále Boží věnují manželé 
Alois a Marie Dolákovi LP 1920 na památku šťastného návratu 
ze světové války.“

Historie: kříž vytvořil F. Jeništa z Bystřice..

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 305

Místo: Libosváry, v obci, u domu čp 65.

GPS: 49.4300736N, 17.7144122E

Rok: 1915

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  zdobeném,  
čtyřbokém, hranolovém podstavci s římsou. Na tři strany je  
pod  římsou  nika  s  reliéfy  svatých.  Vlevo  je  sv.  Antonín,  
uprostřed  svatá  rodina  (Josef,  Marie,  Ježíšek)  a  vpravo sv.  
Anna s Marií. Okolo kříže kovový plotek.

Nápisy: vpředu: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.“ Vzadu:  
„Ku cti a chvále Boží věnovala rodina Hlavíkova L.P. 1915.“

Historie: kříž vytvořil F.Jeništa z Bystřice..

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 306

Místo: Libosváry, v obci, naproti domu čp 36.

GPS: 49.4319892N, 17.7170497E

Rok: 1989

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž seskládaný z různých dílů jiných křížů.  
Podstavec zdobený z nejstaršího kříže, nástavec se stříškou a 
na něm bílý kříž s kovovým Kristem.

Nápisy: vzadu: „L.P. 1989, JK.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 307

Místo: Lísky (u Chvalnova), v obci.

GPS: 49.1680850N, 17.2118750E

Rok: 

Rekonstrukce: 1952, po r. 2000.

Popis:  kamenný kříž  na hranolovém,  čtyřbokém podstavci,  
který má vpředu reliéf Panny Marie Bolestné.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: ještě v roce 2000 byl kříž nahoře ulomený a chyběl 
Kristus, později opraveno.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 308

Místo: Lísky (u Chvalnova), na konci obce směr Nový dvůr.

GPS: 49.1750681N, 17.2145264E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek, na dřevěném sloupku dřevěná skříňka s 
malovaným obrázkem Panny Marie Hostýnské.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 309

Místo: Lískovec, u zvonice.

GPS: 49.1226222N, 17.1824444E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: na kamenném, čtyřbokém, hranolovém podstavci stojí  
litinový kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Buď vůle tvá.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 310

Místo: Lískovec, v obci, před domem čp 40.

GPS: 49.1240794N, 17.1807486E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce:

Popis:  původně  kamenný  kříž,  ze  kterého  zůstal  čtyřboký  
hranolový podstavec s nikou vpředu, ve které je soška Panny 
Marie. U podstavce malý kamenný křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 311

Místo: Lískovec, u silnice do Střílek.

GPS: 49.1307672N, 17.1902494E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  s  Kristem na  hranolovém,  čtyřbokém  
podstavci se stříškou, vpředu na nástavci plastika kalichu.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 312

Místo: Lískovec, v obci, před domem čp 44.

GPS: 49.1197406N, 17.1783178E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  starý  dřevěný  kříž  zakončený  plechovou  kulatou  
stříškou, Kristus malovaný na plechu.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 313

Místo: Lískovec, směr osada Stupava.

GPS: 49.1113114N, 17.2343844E

Rok: 1812

Rekonstrukce: 1901

Popis:  na  obdélné  základně  se  dvěma  schodovými  stupni  
čtyřboký sokl s  bočními volutovými křídly.  Volutová křídla  
zdobena  motivem  pištěl.  Na  přední  straně  otočené  ke  
komunikaci rytý rám s majuskulním nápisem. Sokl ukončen  
vyloženou profilovanou římsou, nad střední částí segmentově 
vypjatou.  Na  soklu  čtyřboký  pylon  s  rytými  rámy.  Pylon  
završen liliovým křížem s rameny rovně ukončenými s terčíky. 
Patka kříže rozšířena. Na kříži skulptura Krista. Tělo mírně  
prověšeno, hlava skloněna k pravému rameni, bederní rouška 
svázána u pravého boku. Nad hlavou nápisová páska INRI. V 
přední části soklu kovaná dekorativní pásovina na lampu.

Nápisy:  vpředu:  „Anno  domini  nostri  Jesu  Christi  1812,  
1901." Překlad: "V roce našeho Pána Ježíše Krista."

Status: kulturní památka č. ÚSKP 14101/7-3439
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 314

Místo: Litenčice, u kostela sv. Petra a Pavla.

GPS: 49.2039228N, 17.2065286E

Rok: 1757

Rekonstrukce:

Popis:  na  čtyřboké  hranolové  podnoži,  přecházející  do  
zvlněného čtyřbokého podstavce, završeného římsou, spočívá 
konický nástavec s křížem a korpusem.

Nápisy:  vpředu:  „Salvatori  offert  Francisca  Baronesa  de  
Thonsern nata de Ordones.“

Historie: 

Status: kulturní památka č. ÚSKP 27068/7-6062
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 315

Místo: Litenčice, výjezd na Hoštice.

GPS: 49.2015058N, 17.2139939E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce: 1901

Popis:  na  kamenném hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  je  
litinový kříž s tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Obnoven nákladem obce L.P. 1901.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 316

Místo: Litenčice, na hřbitově.

GPS: 49.2024750N, 17.1993350E

Rok: 19. stol.

Rekontrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na odstupňovaném 
čtyřbokém soklu stojí  hranolový, čtyřboký reliéfně zdobený  
podstavec  zakončený  římsou,  nad  kterou  stojí  nástavec  s  
římsou a na něm kříž s Kristem.

Nápisy: žádné a nebo již nečitelné.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 317

Místo: Litenčice, před hřbitovem.

GPS: 49.2014936N, 17.2002028E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce:

Popis: na dvoustupňovém, čtyřbokém soklu stojí hranolový,  
čtyřboký  podstavec  zakončený  římsou.  Nad  ní  je  vysoký  
čtyřboký nástavec s římsou a kříž s tělem Krista.

Nápisy:  vzadu již špatně čitelný text: „Tento svati  kříž jest  
postaven z nákladu Václava...z č. 61.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 318

Místo: Litenčice, před zámkem.

GPS: 49.2020408N, 17.2073617E

Rok: třetí čtvrtina 18. stol.

Rekonstrukce:

Popis:  na  jednoduchém čtyřbokém kamenném  podstavci  s  
římsovou podnoží stojí socha svatého Jana Nepomuckého v  
obvyklém  ikonografickém  pojetí.  Socha  je  od  podstavce  
oddělena jednoduchou římsou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 22730/7-6061
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 319

Místo: Litenčice, u výjezdu na Lísky.

GPS: 49.1986514N, 17.2089600E

Rok: poč. 18. stol.

Rekonstrukce: 1889

Popis:  kaplička  zasvěcená  sv.  Anně.  Drobná  církevní  stavba na  
obdélném půdorysu s rovným závěrem. Hladá fasáda je v průčelí  
členěna nárožními pilastry, nesoucí profilovanou oběžnou korunní  
podokapní  římsu,  na  třech  zbývajících  stranách  redukovanou  na  
fabionovou.  Nad  korunní  římsou  je  atikový  ořímsovaný  štít,  ve  
vrcholu  přerušený  a  osazený  obdélným  ve  vrcholu  konvexně  
profilovaným kamenem se sekaným letopočtem 1889 a reliéfem v  
kruhové  kartuši  s  iniciálami  LP V halvním průčelí  je  proražen  
pravoúhlý  vchod  se  segmentovým  záklenkem  s  osazenými  
dvoukřídlými dveřmi. Nad dveřním otvorem je umístěn rozeklaný  
profilovaný fronton.  Boční  stěny jsou bez oken.  Stavba je  kryta  
sedlovou  střechou  nad  závěrem  zvalbenou  s  pálenou  krytinou.  
Vnitřní prostor kaple je zaklenut valenou klenbou a vybaven oltářní 
zděnou obdélnou menzou oltáře.  Prostor kolem kaple je upraven  
izolací z loženého hrubě opracovaného kamene v cement. lůžku.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 36134/7-6064
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 320

Místo: Loukov, výjezd z obce na Osíčko.

GPS: 49.4222925N, 17.7288711E

Rok: 1845

Rekonstrukce 2021-2022

Popis:  kamenný kříž  je  umístěn  na  izolovaném kamenném  
základě o jednom schodišťovém stupni výrazně zarostlém a z 
velké části zapuštěného do úrovně okolního terénu. Vstředu je 
umístěn  výškově  odstupňovaný  sokl  s  patou  ve  vrcholu  
profilací  přecházející  ve  středovou  část  s  postranními  
neúplnými ztlačenými volutami. Na čele středové části soklu je 
v reliéfu proveden plošný rám pravoúhle obdélného tvaru s  
konvexně  vypnutým  vrcholovým  překladem,  v  jehož  
středovém  poly  byla  umístěna  na  plechu  malovaná  Panna  
Maria.  V  ploše  postranních  volut  jsou  umístěny  reliéfy  
symbolů nejen mučících nástrojů malých reliéfně provedených 
malých kruzích. Pohledově vpravo se jedná o kladivo a džbán 
s vodou, vlevo pak následně žebřík a kopí Longinovo. Sokl je 

na zadní straně opatřen obtížně čitelným nápisem v lineárně sekaném rámu s konvexně probranými 
kouty.  Na  konci  textu  je  uveden  letopočet  1845.  Ve  vrcholu  je  završen  vyloženou  a  výškově 
profilovanou korunní římsou, nad níž dosedá vlastní těleso dříku kříže s paticí a ve vrcholu nízkou 
římsou. Ve vrcholu je na kubické podnoži umístěn vlastní latinský kříž s pravoúhlým zakončením 
ramen s půlkulovitým motivem ve středu ukončení. Mírně prověšené tělo Krista, mírně pokrčených 
nohou osově s tělem je plasticky zdůrazněno záhyby bederní roušky uvázané v uzel v podbřišku bez 
závěsů.  Modelace se projevuje výraznějí  v partii  hrudního koše s hlavou skloněnou k pravému 
rameni.

Nápisy: vzadu velmi těžko čitelný text: „Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby žádný kdo věří 
v něho nezahynul, ale měl život věčný. nečitelné náklady Josef nečitelné L.P. 1845."

Historie: ještě do roku 2015 byly okolo kříže tři vzrostlé lípy. Ty se pokácely během rekonstrukce silnice do Osíčka. 
Během podzimu 2021 byl kříž přesunut na restaurátorské práce.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 12924/7-6068, chráněno od 3.5.1958.

Pohled na okolí s křížem před rekonstrukcí silnice roku 2011. A podstavec po odvezení kříže.



Objekt č.: 321

Místo: Loukov, v obci, nad hřbitovem.

GPS: 49.4229833N, 17.7257014E

Rok: 1888

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s Kristem stojící na osmibokém detailně 
zdobeném  podstavci  zakončeném  stříškou.  Vpředu  na  
podstavci plastika Panny Marie Bolestné. Dřík také zdobený se 
stříškou a s plastikou kalichu.

Nápisy:  vzadu:  „Ke  cti  a  chvále  Boží  věnovali  manželé  
František a Anna Míkovi z Loukova, 1888.“

Historie: kříž zhotovil sochař A. Zapletal z Přerova.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 322

Místo: Loukov, v obci, před hřbitovem.

GPS: 49.4235769N, 17.7237944E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  nezvyklého  tvaru  mající  vpředu  na  
podstavci sochu Panny Marie v podživotní velikosti.

Nápisy: vpředu tabulka s textem: „Ochránkyně Moravy oroduj 
za nás.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 323

Místo: Loukov, před kostelem.

GPS: 49.4235850N, 17.7231319E

Rok: 1940

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem na  čtyřbokém hranolovém  
podstavci  s  reliéfem Panny Marie  Hostýnské  a  s  plastikou  
kalichu. Vpředu deska s textem.

Nápisy:  vpředu:  „Pojďte  ke  mně  všichni  kteří  pracujete  a  
obtíženi jste a já vás občerstvím.“ Vzadu: „Ke cti a chvále  
Boží postaveno z odkazu manželů Martina a Marie Vaňkových 
z Loukova L.P. 1940.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 324

Místo: Loukov, v obci, před domem čp 11.

GPS: 49.4208831N, 17.7192303E

Rok: 1881

Rekonstrukce: 2021-2022

Popis: kamenný kříž s Kristem stojící na osmibokém podstavci 
se zdobením, vpředu reliéf Panny Marie a plastika kalichu na 
nástavci.

Nápisy: „Věnovala obec L.P. 1881.“

Historie: kříž byl v roce 2016 odvezen, na místě zůstal jen  
sokl,  ten  byl  odstraněn  v  roce  2021  během  rekonstrukce  
silnice.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 325

Místo: Loukov, výjezd na Bystřici pod Hostýnem.

GPS: 49.4129072N, 17.7089369E

Rok: 1880

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný podstavec zakončený římsou, na kterém je  
litinový kříž.

Nápisy:  vpředu:  „Ach  otče,  odpusť  jim.“  Vzadu:  „1880  
Postaviti dali Josef a Veronika Fabián.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 326

Místo: Loukov, v obci u autobusové zastávky.

GPS: 49.4215322N, 17.7207089E

Rok: 1760 (podstavec), socha mladší.

Rekonstrukce: 

Popis: socha sv. Vavřince. Výškově odstupňovaný sokl je umístěn na kamenném 
izolovaném dvoustupňovém základě.  Podstavec  se  skládá  z  paty  s  vrcholovou  
oblounovou  profilací,  středovým  hranolovým  tělem  a  ve  vrcholu  vyloženou  
profilovanou korunní římsou. Čelo soklu je zdobeno sekaným lineárním rámem s 
konvexně  probranými  rohy,  původně  v  ploše  s  osazenou  nápisovou  deskou  s  
nápisem. Na zadní straně je horní třetině plochy vyryt letopočet 1760. Samotná  
socha světce stojí na nízké profilované podnoži v klasickém ikonografickém pojetí 
v kanovnickém rouchu s pluviálem a rochetou. Postava výrazného kontrapostu s  
vahou  nalevé  noze  a  volnou  zakročenou  pravou  nohou  ovlivňuje  její  esovité  
prohnutí.  V pravici  drží  obtížně identifikovaný předmět,  v levici  pak palmovou  
ratolest se třemi lístky. Hlava výrazných kadeří je doplněna sluneční svatozáří.

Nápisy: vpředu: „Svatý Vavřinče oroduj za nás.“

Historie: podle NKÚ je na původním podstavci mladší socha, 
původní socha z roku 1760 je deponována.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 32139/7-6067
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 327

Místo: Loukov, u kostela, na hřbitově.

GPS: 49.4236731N, 17.7230000E

Rok: 1895

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  čtyřboký  hranolový  podstavec  s  rovnou  
římsou, na kterém je nástavec a na něm socha Panny Marie  
Hostýnské s Ježíškem v náručí.

Nápisy:  vpředu:  „Panno  Maria  Hostýnská  oroduj  za  nás!“  
Vzadu: „K uctění Matky Boží věnovali manželé František a  
Anna Mikovy z Loukova 1895.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 328

Místo: Loukov, v obci nedaleko nádraží ČD.

GPS: 49.4161436N, 17.7191556E

Rok: 1908

Rekonstrukce: 

Popis:  na  kamenném,  čtyřbokém,  hranolovém  podstavci  s  
římsou stojí socha Panny Marie Hostýnské s Jejížkem v náruči. 
Na soše pozlacené detaily.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá P.Maria Hostýnská oroduj za nás!“  
Vzadu: „Věnovali ke cti a chvále Boží v jubilejním roce jeho 
M.C.A.K. Františka Josefa I manželé Alois a Marie Itcelovy z 
Loukova L.P. 1908.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 329

Místo: Lubná, při výjezdu na Zlámalku.

GPS: 49.2254250N, 17.3950911E

Rok: 1913

Rekonstrukce: 2017

Popis: na dvoustupňovém, hranolovém podstavci zakončeném 
římsou,  je  vpředu  soška  Panny  Marie  Bolestné.  Následuje  
čtyřboký nástavec s reliéfem kalicha a kamenný kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Ó vy všichni, kteří jdete cestou pozorujte,  
abyste viděli bolest jako bolest má!“ Vzadu: „Ke cti a chvále 
Boží věnovali manželé Vincenc a Vincencie Daňkovi z Lubné 
1913.“

Historie:  kříž  původně  stával  blíž  k  silnici,  v  obci,  před  
domem čp 163. Někdy po roce 2000 zůstal jen podstavec, kříž 
se ulomil. V roce 2017 byl kříž opraven a přenesen naproti  
hřbitovu, na výjezdu z obce. V červenci 2019 byl znovu 
posvěcen. U kříže bývalo také poslední zastavení a rozloučení 
se zesnulým přo pohřebním průvodu do Zlámalky.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 330

Místo: Lubná, na místním hřbitově.

GPS: 49.2250744N, 17.3943269E

Rok: 1938

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na hřbitově, na hranolovém, čtyřbokém 
podstavci s nikou, ve které je soška Panny Marie Bolestné.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne  
byť také umřel, živ bude. Jan XI.29.“ Vzadu: „Ku cti a chvále 
Boží věnovali manželé Josef a Františka Skácelovi z Lubné  
1938.“

Historie: kříž zhotovil sochař J. Mergenthal z Kroměříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 331

Místo: Lubná, v obci na křižovatce cest.

GPS: 49.2175739N, 17.4021011E

Rok: 1914

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  stojící  na  
vysokém,  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  zakončeném  
římsou se segmentem uprostřed.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá  Panno Maria  Hostýnská  oroduj  za  
nás!“ Vzadu: „Ke cti a chvále Boží věnovali manželé Josef a 
Františka Skácelovi z Lubné 1914.“

Historie: sochu zhotovil J. Mergental z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 332

Místo: Ludslavice, při výjezdu z obce na Kurovice.

GPS: 49.3038606N, 17.5327036E

Rok: 1880

Rekonstrukce: 2007, 2016

Popis: kamenný kříž za obcí. Na odstupňovaném, čtyřbokém soklu stojí 
hranolový, čtyřboký podstavec zakončený římsou. Vpředu je vložená deska 
s textem. Nad římsou je čtyřboký nástavec zdobený plastikou kalichu. Nad 
ním je kříž s Kristem. Na římse po boku kříže jsou další dvě postavy v  
podživotní velikosti, jedná se o Pannu Marii a Marii Magdalénu.

Nápisy: vpředu: „Klaníme se tobě a blahoslavíme tě Kriste,  
neboť skrze svatý kříž svůj si vykoupil." Vzadu: "Tento kříž  
zbudovali a založili nákladem vlastním zbožní manželé Karel a 
Josefa Chytil z Rudslavic 1880."

Historie:  kříž  zhotovil  sochař  a  kameník  E.  Melnitzky  z  
Olomouce.  Původně  stál  blíž  k  silnici  v  zatáčce,  ale  po  
několika dopravních nehodách a poničení kříže byl přesunut  
dále do pole.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 333

Místo: Ludslavice, na hřbitově.

GPS: 49.3009050N, 17.5371861E

Rok: 1926

Rekonstrukce: 2002

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na třístupňovém,  
čtyřbokém soklu stojí  hranolový, z části  čtyřboký a z části  
osmiboký podstavec, zakončený lomenou stříškou. Vpředu je 
reliéf Panny Marie Bolestné. Nástavec osmiboký s pozlacenou 
plastikou  kalichu  a  zakončený  římsou.  Nad  ní  je  kříž  s  
Kristem.

Nápisy: vpředu: "Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, 
byť i umřel bude žít." Vzadu: "Ke cti a chvále boží věnovala 
Karolina Pospíšilová z Ludslavic L.P. 1926."

Historie: kříž byl v roce 2002 opraven na náklady obce.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 334

Místo: Ludslavice, v obci u hlavní silnice.

GPS: 49.2995778N, 17.5441778E

Rok: 1919

Rekonstrukce: 2006

Popis: kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném, čtyřbokém 
soklu stojí vysoký, hranolový, čtyřboký podstavec zakončený 
římsou se segmentem. Vpředu na podstavci v nice soška Panny 
Marie  Bolestné,  nad  ní  plastika  kalichu  a  dvou  kvítků.  
Nástavec  osmiboký  nesoucí  kříž  s  kovovým tělem  Krista.  
okolo kříže kovový plotek.

Nápisy: vepředu je text nečitelný, vzadu: „Nákladem obce L.P. 
1919“

Historie:  kříž  byl  v  roce  2006 opraven nákladem obce  za  
přispění Zlínského kraje.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 335

Místo: Ludslavice, v obci, u koupaliště.

GPS: 49.2968256N, 17.5383831E

Rok: 1876

Rekonstrukce: 2005

Popis: kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném, osmibokém soklu stojí 
vysoký, úzký, osmiboký podstavec s bohatě zdobenou lomenou stříškou.  
Vpředu je vložená deska s textem. Nástavec nízký, držící kříž s Kristem.

Nápisy:  vepředu:  „Bdětež  neboť  nevíte  dne  ani  hodiny  Mat.25,13.“  
Vzadu:  „Tento  kříž  zbudovala  zbožná  vdova  Veronika  Staňková  z  
Rudslavic k upamatování, že na tomto místě dne 18.července 1876 zabil  
blesk její svobodnou dceru Františku v 29.roku věku jejího. Ukřižovaný  
spasiteli buď jí milostiv.“

Historie: záznam z kroniky: dne 18. července léta páně 1876 v čas žní, právě 
když lidé nejvíce se svázáním rží na poli zaměstnáni byli, valila se po delší čas  
panujícím suchu od západní strany silná bouře víc a víc k obci se přibližujíc a  
obyvatelé hrůzou naplňujíc. Když již bouře okolo druhé hodiny odpoledne nablízku 
byla opouštěl lid práci polní pospíchaje k domovu. Mezi jinýma byla také Františka 
Staňkova,  svobodná dcera po Janu Staňkovi pololáníku v obci,  blížící  se bouře  
nucena z pole domů se odebrati. Přicházejíc však k „Příhonu“, zarachotil strašný  
hrom a Františka Staňková bleskem okamžitě zabita, klesla mrtvá k zemi. Kříž byl v 
roce 2005 opraven nákladem obce za přispění  Zlínského kraje.
Status: památka místního významu.

Objekt č. 336

Místo: Ludslavice, u kostela sv. Václava.

GPS: 49.3014778N, 17.5410942E

Rok: 1868

Rekonstrukce: 2002

Popis: kamenný kříž u kostela. Na odstupňovaném, čtyřbokém soklu stojí 
vysoký, čtyřboký, hranolový podstavec zakončený římsou. Vpředu je reliéf 
Panny Marie Bolestné, nad ní je deska s textem. Nad římsou je čtyřboký 
nástavec s reliéfní výzdobou a písmeny JHS. Na nástavci je plastika lebky. 
Nad ní je kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  "Kdo  mě  ctí  i  já  ho  ctíti  budu"  Vzadu:  
"Nákladem  manželů  Františka  a  Veroniky  Odložilík  z  
Rudslavic 1868."

Historie: kříž zhotovil A. Melnitzky z Olomouce v roce 1868. 
V roce 2002 byl celkově opraven nákladem obce.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 337

Místo: Ludslavice, v poli u silnice.

GPS: 49.3052964N, 17.5450922E

Rok: 1917

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis:  památník v poli před obcí. Kamenná stavba vzhledu  
božích muk. Na odstupňovaném čtyřbokém soklu stojí vysoký, 
čtyřboký,  hranolový  podstavec  nesoucí  hlavici  s  reliéfní  
výzdobou,  zakončenou stříškou,  na  které  je  malý  kamenný  
křížek.  Vpředu  lucerna  na  svíčku.  Okolo  stavby  železný  
plotek.

Nápisy: vpředu: „Na památku Josefa Vajdy, jenž se narodil dne 
28.září 1872 v Rudslavicích a padl ve válce dne 21.srpna 1917 
v Gorice na hranicích Italských. Bůh oslav duši jeho! Věnují  
manželka a děti.“

Historie: objekt byl opraven někdy po roce 2010.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 338

Místo: Ludslavice, v poli za obcí.

GPS: 49.3015850N, 17.5472192E

Rok: 1908

Rekonstrukce: 2002

Popis: větší zděná kaple osamocená v poli za obcí, stojící u  
vzrostlých  stromů.  Nad  vchodem  na  římse  litinový  kříž  s  
pozlaceným tělem Krista.  Uvnitř  kaple  výzdoba  v  podobě  
obrazů  Ježíše  Krista  a  Panny Marie,  sošek  Ježíše  a  Panny  
Marie, kříže, svíček a květin.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: kaple je zasvěcená Panně Marii. V roce 2002 byla  
rekonstruována na náklady obce.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 339

Místo: Ludslavice, při polní cestě na Kurovice.

GPS: 49.3033036N, 17.5173119E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na dřevěném sloupku je dřevěná zasklená skříňka se  
svatým obrázkem, nad kterým je křížek. U obrázku je strom a 
dřevěná lavice.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  příběh  k  této  památce  se  nepodařilo  dohledat.  
Obrázek stojí  u polní cesty vedoucí od Ludslavic,  resp.  od  
kamenného  kříže  Josefa  Chytila.  Cesta  pokračuje  k  obci  
Kurovice, na kterou je z tohoto místa hezký výhled. Na druhou 
stranu od cesty teče potok Mojena, který kdysi napájel mlýny 
Benešův a Kamenecký.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 340

Místo: Lutopecny, u silnice na Kroměříž

GPS: 49.3009772N, 17.3525925E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: malá zděná kaple u hlavní silnice.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 341

Místo: Lutopecny na návsi

GPS: 49.3024017N, 17.3450967E

Rok: 1832

Rekonstrukce: 1893, 1951

Popis:  čtyřboký hranolový sokl,  ve  spodní  části  konvexně tvarovaný.  
Stěny  soklu  členěny  rytými  rámy,  na  přední  straně  kartuš  s  rytým  
letopočtem 1832, na zadní straně nápis. Sokl završuje profilovaná římsa, na 
ní čtyřboký pylon s rytými rámy, ukončený římsou. K pylonu připevněna 
čepem stojící  socha Panny Marie se sepnutýma rukama. Nad ní  vyrytý  
motiv kalicha, v něm hostie, po pravé straně obilí, vlevo víno. Ny pylonu 
kříž s patkou. Hlava Krista skloněna k pravému rameni, bederní rouška  
uvázaná na pravém boku.

Nápisy:  vzadu: „Obnoven k oslavě jeho nastoupení Milosti  
arcipastýře Theodora 1893. Od občanů Lutopeckých 1951.“

Historie: 

Status: kulturní památka č. ÚSKP 37859/7-6069
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 342

Místo: Lutopecny, silnice do Měrůtek

GPS: 49.3027956N, 17.3392500E

Rok: 1901

Rekonstrukce: 2001

Popis:  na hranolovém podstavci  s  podnoží  a  s  římsou stojí  čtyřboký  
kónický nástavec s křížem s korpusem. V mělkém výklenku  podstavce  
reliéf Panny Marie.

Nápisy: vzadu: „Ke cti a chvále Boží věnovali tento kříž občané  
Měrůtští 1901.“

Historie: u kříže stávala stará lípa, prý 200 – 300 let stará. Kříž stál u samého 
okraje vozovky. V zimě na něj stříkala od projíždějících aut sněhová břečka se solí, 
která narušovala kámen. Kříž byl odborně opraven, původně byla představa, že  
bude kříž stát na původním místě, ale posunut více do pole aby nestál tak blízko  
silnice. S majitelem pozemku však nedošlo k dohodě, proto se hledalo nové místo. 
Nakonec  se  našel  obecní  pozemek 80 kroků  od původního  místa  podél  silnice  
směrem k Lutopecnám. Kříž byl vysvěcen kroměřížským proboštem páterem Říhou 
v pátek dopoledne na den sv. Václava 28.9.2001.Dříve zde stával starší dřevěný kříž 
a místu se říkalo „U červenýho kříža.“

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 343

Místo: Lutopecny, u polní cesty na trať Padělky

GPS: 49.2985331N, 17.3393475E

Rok: 1883

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem na  hranolovém,  zdobeném  
podstavci v horní části jsou jeho hrany zkoseny a opatřeny  
nárožními  pilastříky,  na  stranách  je  pak  plytký  výklenek  
odpovídající  tvaru  podstavce.  Ve  výklencích  jsou  reliéfy  
svatých, sv Metoděj, sv. Cyril a vzadu Panna Marie.

Nápisy: vzadu: „Postaven nákladem manželů Františka a Anny 
Klapilových z Lutopecen LP 1883.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 344

Místo: Lutopecny, u silnice na Hradisko

GPS: 49.3095242N, 17.3436158E

Rok: 1891

Rekonstrukce:

Popis: kamenný podstavec s kovovým křížem. Podstavec je  
dvoustupňový a čtyřboký, zakončený přímou římsou. Kříž je 
kovový, korpus je natřen zlatou barvou.

Nápisy: vpředu: „Obec Lutopecny 1891.“

Historie:  Na  začátku  90  let  byl  kříž  povalen  (to  stál  v  
původním místě – nynější dálnice) horní část byla litinová, při 
povalení se rozbila. Rozbité části byli zality do betonového  
podstavce.  Nový kovový kříž  dělal  umělecký  kovář  asi  ze  
Střížovic, kamenné části zůstali původní

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 345

Místo: Lutopecny, za rybníkem u polní cesty k dálnici.

GPS: 49.3072778N, 17.3489892E

Rok: 1874

Rekonstrukce: 2012

Popis: kamenný kříž u polní cesty, dolní část s podstavcem  
původní,  zbytek kříže – dřík i  kříž samotný – nové z roku  
2012. Na kříži je kovový Kristus.

Nápisy: vpředu: „Zbudovali ke cti a chvále Boží tento sv Kříž 
František Koníček a Florian Dřímal z Lutopecen 1874.“

Historie: kříž stával u cesty na kopci v části zvané "Opatovce", na místě, kde se 
setkávají tři katastry sousedících obcí Popovic, Lutopecen a Zlobic. V roce 1874  
zde nahradil  původní  kříž  dřevěný,  ke  kterému se  váže  příběh  napsaný r.1942  
ratajským učitelem p. Žourkem. Podle legendy se na tomto dřevěném kříži měl v 
květnu 1772 oběsit z nešťastné lásky Jan Opatovský z Lutopecen.Kříž pochází z  
dílny Františka Krejčiříka z Kroměříže. V roce 2012 kříž restauroval ak. sochař  
Josef Petr.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 346

Místo: Lutopecny, polní cesta do Měrůtek

GPS: 49.3038558N, 17.3398869E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: zděná kaplička s křížem nad vchodem.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 347

Místo: Martinice, při výjezdu z obce směr Horní Lapač.

GPS: 49.3074769N, 17.6075303E

Rok: 1874

Rekonstrukce: 2019

Popis: kamenný kříž při výjezdu z obce. Na odstupňovaném, 
čtyřbokém  soklu  stojí  osmiboký,  hranolový  podstavec  
zakončený římsou. Vpředu je plastika Panny Marie Bolestné. 
Nástavec reliéfně zdobený, zakončený římsou, na které stojí  
kříž s Kristem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  ze  soupisu památek v Olomouci  z roku 1855: „v  
Martinicích se nechází dřevěný kříž na polní cestě ku Horní  
Lapači  s  barevnou  plechovou  postavou  Krista.  Údržbu  
obstarává obec“. Po zničení dřevěného kříže nechala obec roku 
1874 postavit  nový kamenný  kříž.  Vedle  tohoto  kříže  stojí  
mnohem starší smírčí kříž.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 348

Místo: Martinice, u hřbitova.

GPS: 49.3080111N, 17.5977642E

Rok: 1869

Rekonstrukce: 2017

Popis: kamenný kříž u místního hřbitova. Na odstupňovaném, 
čtyřbokém  soklu  stojí  osmiboký,  hranolový  podstavec  
zakončený římsou. Vpředu je plastika Panny Marie Bolestné. 
Nástavec reliéfně zdobený, zakončený římsou, na které stojí  
kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1869.

Historie: i na tomto místě stával dříve starší dřevěný kříž, byl 
červeně natřený s plechovým malovaným obrazem Krista. V 
roce 1869 jej nahradil kříž kamenný.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 349

Místo: Martinice na hřbitově.

GPS: 49.3071875N, 17.5977064E

Rok: 1895

Rekonstrukce: 2017

Popis:  na  kamenném  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  s  
reliéfem Panny Marie Bolestné stojí kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „O laskavý Ježíši  buď milostiv  mé  duši.“  
Vzadu: Postaveno dobrovolnou sbírkou občanů Martinských  
roku 1895.“

Historie: kříž stával původně před hasičárnou a sloužil jako  
kříž rozlučkový. Na hřbitov byl přenesen okolo roku 1936.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 350

Místo: Martinice, na konci obce při výjezdu na Horní Lapač.

GPS: 49.3074903N, 17.6075692E

Rok: první pol. 17. stol.

Rekonstrukce: žádná.

Popis: Smírčí kříž se spodní částí zapadlou do země. Vepředu 
vyrytý obrys meče, dnes hůře čitelný vzhledem k absenci linií 
naznačujících záštitu meče. Materiál: kámen Rozměry: 120 x 
70 x 42 cm.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  smírčí  kříž  byl  pravděpodobně  postaven  v  první  
polovině 17. století na památku boje mezi císařskou armádou a 
vzbouřenými valašskými poddanými,  která se uskutečnila v  
roce 1644.

Status: kulturní památka č.: ÚSKP 14776/7-6070
Chráněno od roku 1973.



Objekt č.: 351

Místo: Martinice, v obci.

GPS: 49.3120503N, 17.6049019E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na sloupku je vitrína pro svatý obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: tento svatý obrázek měla postavit rodina Bakalova. Z 
ústního podání  víme o příběhu,  že  se  na tomto  místě  měli  
splašit koně a někoho udupali.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 352

Místo: Martinice, v obci.

GPS: 49.3106508N, 17.6046131E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na sloupku je vitrína pro svatý obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  z ústního podání víme o příběhu, že se na tomto  
místě utopilo dítě z Přílep. Děti chodily sem do školy. Byla  
větší voda, děti se pošťuchovaly a jedno spadlo do vody.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 353

Místo: Martinice, v poli směr silnice do Zahnašovic.

GPS: 49.3067211N, 17.5946131E

Rok: 1895

Rekonstrukce: okolo r. 2016

Popis:  na  dvoustupňovém  čtyřbokém  soklu  stojí  čtyřboký  
hranolový podstavec zakončený rovnou římsou. Na ní stojí bílá 
socha Panny Marie. Okolo sochy kovový plot.  Vedle sochy  
vysázeny dva stromky.

Nápisy: vpředu: „Hospodin sám jest všemocný, žádný nemůže 
odvrátit myšlení jeho: A vůle jeho cokoli chtěla, učinila. Byť 
Mně také zabil, v něho doufati neustanu a on bude Spasitel  
můj. Já vím, že Vykupitel můj živ jest, a že v poslední den ze 
země vstanu, zase oblečen budu kůží svou a v těle svém uzřím 
Boha svého. Job." A doplňující  text:  „Na tomto místě byla  
dcera Josefa Prášila, Marie bleskem zabitá dne 10. června 1895 
v stáří 17 let.“

Historie:  doplnění  k  historii  sochy  z  archívu  v  Kroměříži: 
Marie Prášilová, dcera rolníka Josefa Prášila z Martinic, byla letošního roku na poli bleskem zabita, 
na tom místě dal Josef Prášil postaviti sochu Panny Marie. Na udržování sochy věnoval vkladní 
knížku č. 37 záložny v Martinicích na 20 zlatých a daroval plochu na které socha stojí v ceně 2 
zlatých, aby tato plocha parc.č. 761/2 pro sochu Panny Marie v Martinicích do gruntovní knížky 
vtělena  býti  mohla,  jest  potřeba  milostivého  schválení  nejdůstonější  K.A.Konsistové.  Za  tou 
příčinou prosí v nejhlubší úctě podepsaný. Nejdůstonější K.A.Konsistová začež přiloženou darovací 
smlouvu milostivě schváliti a potvrditi. V Holešově dne 22.11.1895.

Status: památka místního významu.

Socha Panny Marie na poli u Martinic, foto jaro 2022.



Objekt č.: 354

Místo: Martinice, před zbrojnicí hasičů.

GPS: 49.3118950N, 17.5993542E

Rok: 1939

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  scoha  Panny  Marie  na  jednoduchém  
hranolovém, čtyřbokém podstavci. Okolo květinová výzdoba.

Nápisy:  vpředu:  "Matko Boží  lásky hodná oroduj  za nás!"  
Vzadu: "Věnovali občané L.P. 1939."

Historie: socha stojí před budovou místních hasičů. Na zdi u 
výjezdu  je  také  malovaný  obraz  svatého  Floriána.  Socha  
sloužila jako vítací narozených dětí.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 355

Místo: Medlov, u zvonice.

GPS: 49.2602639N, 17.2664958E

Rok: 1927

Rekonstrukce:

Popis: na čtyřbokém, hranolovém soklu je čtyřboký podstavec 
zakončený římsou. Na podstavci je v předu nika se soškou  
Panny Marie. Kříž stojí přímo před zvonicí.

Nápisy: vpředu: „Ukřižovaný Spasiteli můj, v kříži a utrpení  
dej mi pokoj svůj.“ Vzadu pouze letopočet 1927.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 356

Místo: Medlov, v obci směr Zborovice.

GPS: 49.2586053N, 17.2674808E

Rok: 1914

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  čtyřboký  hranolový  podstavec  s  reliéfem  
Panny Marie Bolestné. Na něm krátký nástavec a kamenný  
kříž s Kristem. Vpředu vložená deska s textem.

Nápisy:  vpředu:  „Matko  Kristova  oroduj  za  nás!“  Text  na  
desce těžko čitelný : „Pojďte ke mně...v slzách těžce pracujíc, 
pojďte já vás občerstvím. Takto drahý Pán náš...Jeho hlasu  
kdo...Pojďte  k  němu  s  Křížem  svatým.“  Vzadu:  „Josefa  
Zapletalová z medlova L.P. 1914.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 357

Místo: Medlov, při výjezdu z obce na Dřínov.

GPS: 49.2621561N, 17.2644725E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: na čtyřbokém, hranolovém, kamenném  podstavci stojí 
litinový kříž s Kristem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 358

Místo: Medlov, u silnice při výjezdu na Zborovice.

GPS: 49.2565067N, 17.2689761E

Rok: 1988 ?

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný kříž se svatým obrázkem.

Nápisy: vpředu málo čitelný letopočet ve dřevu.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 359

Místo: Medlov, za obcí v poli u vzrostlého stromu.

GPS: 49.2624800N, 17.2619292E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na betonovém sloupku plechová vitrínka s dřevěným  
svatým obrázkem.  Pod  ní  druhý  svatý  obrázek  na  plechu,  
vyobrazení Panny Marie s malým Ježíškem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 360

Místo: Medlov, při polní cestě za obcí.

GPS: 49.2627006N, 17.2702061E

Rok: 1973

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  dřevěný  kříž  na  kterém  je  svatý  obrázek,  ručně  
malovaný sv. Josef s Ježíškem v náručí.

Nápisy: vpředu na dřevěném kříži letopočet 1973.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 361

Místo: Měrůtky, v obci

GPS: 49.3061661N, 17.3398964E

Rok: 1880

Rekonstrukce: po roce 2000

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  hranolovém  
zdobeném podstavci se stříškou, pod které je plastika Panny 
Marie.

Nápisy: vzadu: „Sv. Kříž tento postaven nákladem dobrodinců 
obce Měrůtské LP 1880.“ Na soklu „A.Beck Kroměříž.“

Historie: kříž dříve stával výše, u domu čp 6 na chodníku. Po 
roce 2000 byl přesunut na druhou stranu na současné místo.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 362

Místo: Měrůtky, u polní cesty u Věžeckého potoka

GPS: 49.3075192N, 17.3333364E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  v  betonovém  podstavci  dřevěný  kříž  a  na  něm  
malovaný Kristus.

Historie: dne 3. července byl posvěcen tzv, Červený kříž který 
obnovil  p.  Josef  Zona z  Měrůtek č.p.  70.  Kříž  stojí  poblíž  
soutoku Vežeckého a Bojanovského potoka Kříž světil děkan J. 
Říha který působil v Kroměříži a Hradisku 29 let a po této  
době byl přeložen o Bílovic u Uherského Hradiště, místo něj 
zde nastoupil Josef Lambor který působil v Kyjově.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 363

Místo: Milovice, u silnice do Cvrčovic.

GPS: 49.2209500N, 17.3521611E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný kříž s malovaným svatým obrázkem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 364

Místo: Milovice, na návsi.

GPS: 49.2235953N, 17.3572922E

Rok: 1912

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  na  mohutném  kamenném,  hranolovém,  čtyřbokém  
podstavci zakončeném několika stupňovou římsou je vpředu  
pozlacená  soška  Panny  Marie  Bolestné.  Na  nástavci  je  
pozlacená plastika kalichu. Nad ním je kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, 
byť také umřel, živ bude.“ Vzadu: „Věnováno ke cti a chvále 
Boží od manželů Ivánkových L.P. 1912.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 365

Místo: Milovice, za obcí v zatáčce směr Cvrčovice.

GPS: 49.2211300N, 17.3540000E

Rok: 1930

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  stojící  na  hranolovém,  
čtyřbokém podstavci,  který  má  vpředu  reliéf  Panny Marie  
Bolestné. Okolo kříže bílý plotek.

Nápisy: Vzadu: „Věnovala Anna Vrzalová, L.P. 1930.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 366

Místo: Míškovice, u vchodu do kostela sv. Ant. Paduánského.

GPS: 49.2766028N, 17.5508994E

Rok: 1938

Rekonstrukce: 2016

Popis: kamenný kříž postavený při zdi kostela. Na čtyřbokém 
soklu stojí čtyřboký hranolový podstavec mající vpředu reliéf 
Panny Marie Hostýnské s pozlacenými detaily. Nad ní je na  
nástavci plastika kalichu. Vpředu na soklu je deska s textem.

Nápisy: vpředu: „Ukřižovaný Ježíši smiluj se nad dušemi v  
očistci.“ Zboku na podstavci: „Věnovala rodina Kojeckých z  
Míškovic L.P. 1938.“

Historie: za podstavcem kříže je skryt základní kámen kostela 
(s nápisem L.P. 1927), ve kterém je vložena pamětní listina. V 
roce  2016  během  rekonstrukce  část  podstavce  zavalila  
kameníka, který bohužel na místě zemřel.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 367

Místo: Míškovice, na hřbitově.

GPS: 49.2704108N, 17.5501992E

Rok: 1858

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  místním  hřbitově.  Na  čtyřbokém,  
hranolovém  soklu  je  podstavec  zdobený  vpředu  reliéfem  
Panny Marie Bolestné. Podstavec je zakončen římsou.

Nápisy:  vpředu:  „V kříži  Krista  spása  jistá.“  Vzadu pouze  
letopočet 1858.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 368

Místo: Míškovice, na návsi, u obecního úřadu.

GPS: 49.2767503N, 17.5483936E

Rok: 1894

Rekonstrukce: 1999

Popis:  kamenná socha svatého Josefa  s  malým ježíškem v  
náručí a s pozlacenými detaily. Podstavec čtyřboký, hranolový 
ukončení římsou se segmentem. Okolo sochu kovový plot.

Nápisy: vpředu: „Sv. Josefe ochraňuj naše rodiny, vypros nám 
radost a pokoj v Bohu.“ Vzadu: „Věnovali manželé František a 
Cecilia Vybíralovi z Míškovic 1894.“

Historie: sochu v roce 1894 vytvořil K. Somer z Kroměříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 369

Místo: Míškovice, za obcí u silnice směr Mysločovice.

GPS: 49.2691081N, 17.5512269E

Rok: 1891

Rekonstrukce: 2003

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Lurdské  stojící  na  
osmibokém podstavci  se  stříškou.  Vpředu  vložená  deska  s  
textem. Sokl čtyřboký. Okolo sochy kovový plot.

Nápisy:  vpředu: „Já jsem neposkvrněné početí.“ Vzadu: „K  
uctění Matky Boží věnovala Cecílie Zanaškova z Míškovic  
L.P. 1891. (poslední číslice letopočtu špatně čitelná).

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.. 370

Místo: Míškovice, u silnice směr Kurovice.

GPS: 49.2784767N, 17.5412403E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na kulatém sloupku vitrínka se svatým obrázkem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 371

Místo: Morkovice, u polní cesty.

GPS: 49.2408317N, 17.2207589E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: zděná kaplička – poklona se svatými obrázky.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 372

Místo: Morkovice, před kostelem sv. Jana Křtitele.

GPS: 49.2480600N, 17.2081386E

Rok: 1772

Rekonstrukce:

Popis: na barokně zvlněném podstavci s hranolovou podnoží a 
s římsou, čtyřboký konický nástavec, nesoucí kříž s korpusem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 25064/7-6074
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 373

Místo: Morkovice, za kostelem sv. Jana Křtitele.

GPS: 49.2480400N, 17.2077242E

Rok: 1863

Rekonstrukce:

Popis: na kamenném hranolovém čtyřbokém podstavci stojí  
železný kříž s kristem.

Nápisy: vpředu: „Na památku 1000 leté slavnosti Slovanských 
sv. Apoštolů věnoval Martin Navrátil farář Morkovský 1863."

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 374

Místo: Morkovice, na hřbitově.

GPS: 49.2495372N, 17.2106856E

Rok: 1859

Rekonstrukce:

Popis:  čtyřboký  sokl,  na  kterém  stojí  kamenný  hranolový  
čtyřboký  podstavec  s  několika  stupňovou  římsou  a  na  ní  
kovový kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy:  vpředu:  „Ke  cti  a  chvále  Boží  od  farníků  
Morskovských obětovaný léta Páně 1859."

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 375

Místo: Morkovice, ul. Kolaříkova, u domu čp 440.

GPS: 49.2460364N, 17.2169364E

Rok: 1894

Rekonstrukce:

Popis:  na  čtyřbokém  hranolovém  soklu  stojí  kamenný  
čtyřboký podstavec, vpředu s reliéfem Panny Marie Bolestné, a 
na něm nástavec s plastikou kalichu a kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1894.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 376

Místo: Morkovice, roh ulic Křižná a Nádražní.

GPS: 49.2492853N, 17.2087314E

Rok: 1856

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na křižovatce dvou ulic. Na čtyřbokém 
hranolovém soklu a podstavci stojí konický nástavec s křížem.

Nápisy: pouze vpředu dole letopočet 1856.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.. 377

Místo: Morkovice, ul. Uhřická (rozcestí Uhřice-Počenice).

GPS: 49.2554697N, 17.2129611E

Rok: 1908

Rekonstrukce: 2016

Popis:  na  třístupňovém  čtyřbokém  soklu  stojí  kamenný  
čtyřboký  hranolový  podstavec,  mající  vpředu  v  nice  reliéf  
Panny Marie Bolestné. Následuje nástavec s plastikou kalichu 
a kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Ke  cti  a  chvále  Boží  věnovali  členové  
reifaisenky a příznivci"

Historie: kříž původně stával na ulici Cimburk. Místo pro postavení kříže 
věnovali v roce 1908 manželé Šénovi. Omladina katolickonárodní oslavila 
jubileum 60-ti letého panování Františka Josefa I. v roce 1908 slavnostním 
posvěcením nového kamenného kříže, zbudovaného nákladem členů místní 
Raiffeisenky. Kříž byl odstraněn 1975 při stavbě vodovodu. Později prošel 
renovací a byl postaven na dnešní místo na rozcestí ulice Uhřické, kde již 
předtím stával jiný kříž z roku 1893.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 378

Místo: Morkovice-Slížany, u kaple.

GPS: 49.2438608N, 17.2237272E

Rok: 1885

Rekonstrukce: 2017

Popis:  na  kamenném  zdobeném  osmibokém  podstavci  se  
stříškou stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1885.

Historie:  Postaven  na  oslavu  svatých  apoštolů  Cyrila  a  
Metoděje v roce 1885

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 379

Místo:  Morkovice-Slížany, při výjezdu na Troubky.

GPS: 49.2419272N, 17.2311794E

Rok: 1905

Rekonstrukce:

Popis: na čtyřbokém reliéfně zdobeném soklu stojí kamenný, 
čtyřboký, hranolový podstavec se stříškou, pod kterou je reliéf 
Panny Marie Bolestné a hlava andílka. Nad ním je nástavec s 
plastikou kalichu a kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnovali Havel a Marie Pěnčíkovi, 1905.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 380

Místo: Morkovice, polní cesta do Prasklic.

GPS: 49.2614361N, 17.1948333E

Rok: 1911

Rekonstrukce: 1923, 1990

Popis:  dvoustupňový kamenný sokl,  na kterém je čtyřboký  
hranolový  podstavec  s  římsou,  na  které  stojí  nástavec  s  
plastikou kalichu a nad ním kamenný kříž, dnes nový menší,  
dříve býval větší.

Nápisy: vpředu: „V kříži Krista spása jistá.“ Vzadu: „Ke cti a 
chvále Boží věnovala Anna Foltýnová L.P. 1911.“

Historie: postavení kříže financovala Anna Foltýnová z čp 4 a 
dne  5.  června  1911  jej  posvětil  Bartoloměj  Spisar,  děkan  
Pačlavský. Kříž byl za minulého režimu z pole odstraněn a  
uschován v depozitu a v roce 1990 vrácen na své místo.na  
podstavci býval dříve (původní) větší kříž, ten byl později 
nahrazen křížem novým, menším, s kovovým tělem Krista.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 381

Místo:  Morkovice-Slížany, polní cesta u Morkovského pot.

GPS: 49.2400494N, 17.2183908E

Rok: 1867

Rekonstrukce:

Popis: na osmibokém kamenném podstavci s reliéfem Panny 
Marie Bolestné je kovový kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu dole letopočet 1867.

Historie: kříž býval dříve celý kamenný, ale horní část byla  
shozena  a  rozbita,  tak  byla  později  nahrazena  křížem  
kovovým. Okolo kříže se chodí ke kapli na Strašné.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 382

Místo: Morkovice, náměstí.

GPS: 49.2463019N, 17.2054631E

Rok: 1735

Rekonstrukce: 2008

Popis:  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  z  místního  
cetechovického kamene. Na izolovaném základu na podestě  
přibližně čtvercového půdorysu o dvou schodiťových stupních 
v okrsku, obehnaném zídkou s nárožních a středových pilířků a 
balustrových  kuželek,  je  na  střed  posazen  výškově  
odstupňovaný  sokl.  Hranolový  podstavec  s  vyloženými  
postranními  křídly je  členěn  profilovanou patou,  středovou  
částí s hladkými poli a profilovanými postranními volutami a 
vyloženou  korunní  římsou.  Na  nízké  podnoži  ve  středu  je  
umístěna  socha  světce,  po  stranách  na  římse  doplněna  
figurkami  putti.  Pravý  putti  nese  symbol  kříže,  levý  pak  
odvrácen od světce biret. Světec v mírně podživotní velikosti v 
ustáleném ikonografickém pojetí  oděn v  kanovnické  roucho 

nese ve vztyčené pravici kříža podél těla spuštěná levice drží biret. Mírný kontrapost je zvýrazněn 
mírným natočením pravého ramene horní poloviny těla, přitom světcův pohled v mírném záklonu 
padá na symbol kříže. Hlava řídkých vlasů, plnovousu je doplněna hvězdnou svatozáří.

Nápisy: vzadu: „A 1735.“

Historie: před rekonstrukcí v roce 2008 na podstavci chyběla soška putti vpravo.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 17344/7-6077, chráněno od 3.5.1958.

Historický snímek sochy a foto před rekonstrukcí v roce 2006.



Objekt č.: 383

Místo: Morkovice, náměstí.

GPS: 49.2468461N, 17.2061358E

Rok: druhá čtvrtina 18. stol.

Rekonstrukce: 1936, 2008

Popis:  na náměstí  v centru města Morkovic umístěn objekt  
sochy sv. Floriána. Na izolovaném základu podesta přibližně  
čtvercového půdorysu o dvou schodišťových stupních. Na ní je 
ve  středu  okrsku,  vymezeného  ohradní  zídkou  z  pilířků  a  
plných výplní. Plochy jsou členěny rytými liniemi obdélných 
rámů  s  konvexně  vypnutými  kouty.  Socha  sv.  Floriána  je  
umístěna na soklu v podobě plastickyprovedené oblačné sféry 
z asymetricky řazených přibližně kulovitých objemů mraků,  
doplněných o andílčí okřídlené hlavičky. Ve vrcholu je usazena 
předimenzovaná postava sv.  Floriána.  Objem těla  je  tvořen  
dynamicky utvářenými záhyby draperie hlubokých a širokých 
záhybů  v  řadách  diagonál.  Světec  pojatý  v  klasickém  
ikonografickém pojetí jako římský vojak ve zbroji s dlouhým 

pláštěm a helmicí s chocholem. Volně zpuštěnou pravicí zalevá z nádoby symbol hořící stavby po 
pravém boku druhé figury a v levé ruce drží žerď s praporcem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: socha se několikrát stěhovala podle potřeby při rekonstrukci a rozšiřování silnice.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34390/7-6076, chráněno od 3.5.1958.

Přemístění a oprava sochy sv.Floriána roku 1936. Základy ukazují kde socha původně stála.
Foto z FB stránky Historické fotografie Morkovic.



Objekt č.: 384

Místo: Morkovice, u zámku.

GPS: 49.2470483N, 17.2086444E

Rok: 18. stol.

Rekonstrukce: 2018

Popis:  barokní  sochy  svatého  Vendelína  a  svatého  
Floriána  před  zámeckou  budovou.  Sokl  čtyřboký,  
hranolový, podstavec barokně vykrojený, čtyřboký.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  zámek  je  v  soukromém  vlastnictví,  více  
informací o sochách nezjištěno.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 32536/7-6073
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 385

Místo: Morkovice, při výjezdu u silnice, ul. 1. Máje.

GPS: 49.2402344N, 17.1954375E

Rok: 1905

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: hranolová boží muka, s dřevěnou vitrínkou, ve které je 
malovaný obraz Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: místu se říkalo "U Panenky Marie", obrázek p. M.  
Žarošické, text "Ke cti a slávě Panny Marie od mládenců a  
pannen Morkovských" 1905.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 386

Místo: Morkovice, ul. Nová.

GPS: 49.2485400N, 17.2037322E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na kamenném hranolovém sloupku vitrínka se svatým 
obrázkem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 387

Místo: Morkovice-Slížany, u polní cesty.

GPS: 49.2409828N, 17.2212275E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek v dřevěné skříňce na kovovém sloupku.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 388

Místo: Morkovice-Slížany, u silnice směr Troubky.

GPS: 49.2400669N, 17.2347500E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek (sv. Cyril a Metoděj) v dřevěné skříňce.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

 Status: památka místního významu.

Objekt č.: 389

Místo: Morkovice, při výjezdu na ul. Komenského.

GPS: 49.2470033N, 17.1928756E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  na dřevěném sloupu s křížem je plechový malovaný  
svatý obrázek se sv. Cyrilem a Metodějem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 390

Místo: Mrlínek, na návsi.

GPS: 49.4282419N, 17.6782144E

Rok: 1871

Rekonstrukce: 2009

Popis: kamenný kříž na návsi. Na několika stupňovém soklu je 
osmiboký zdobený podstavec s římsou. Vpředu reliéf Panny  
Marie  Bolestné  s  pozlacenou  svatozáří.  Na  nástavci  s  
pozlacenou plastikou kalichu stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Zbudovali ke cti a chvále Boží tento sv. kříž 
manželé František a Petrolína Wavra z Mrlinka v 1871.“

Historie: kříž byl v roce 2009 celkově opraven.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 391

Místo: Mrlínek, u lesa Bažantnice.

GPS: 49.4284367N, 17.6702697E

Rok: 1888

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u lesa. Na čtyřbokém hranolovém soklu 
je čtyřboký podstavec bez většího zdobení zakončený římsou. 
Nad ní je nástavec s křížem.

Nápisy:  vzadu  špatně  čitelný  nápis:  „Zastavil  Jo...Ko...  ro  
1888.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 392

Místo: Mrlínek, na hřbitově.

GPS: 49.4292686N, 17.6866256E

Rok: 1939

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  centrální  kříž  na  místním  hřbitově.  Na  
jednoduchém hranolovém,  čtyřbokém podstavci  stojí  kříž  s  
kovovým tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Pochválen buď svatý Kříž, na něm zemřel  
Pán Ježíš, pozdravuj ho duše má, abys byla spasena!“ Vzadu: 
„Věnovala rodina Janečkova L.P. 1939.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 393

Místo: Mrlínek, u silnice naproti hřbitova.

GPS: 49.4292478N, 17.6859189E

Rok: 1897

Rekonstrukce: 2009-2010

Popis: na kamenném, několika stupňovém, čtyřbokém soklu  
stojí osmiboký zdobený podstavec se stříškou. Na podstavci  
reliéf  Panny  Marie  Bolestné  s  pozlacenou  svatozáří.  Na  
nástavci s plastikou pozlaceného kalichu stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Tento svatý kříž věnovali ke cti a chvále Boží 
manželé František a Petronela Vávrovi z Mrlínka L.P. 1897.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 394

Místo: Mrlínek, v obci, u hlavní silnice.

GPS: 49.4261494N, 17.6838325E

Rok: 1874

Rekonstrukce: 2009-2010

Popis:  na  kamenném  čtyřbokém  podstavci  s  římsou  stojí  
kovový kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vzadu: „Léta Páně 1874.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 395

Místo: Mrlínek, u silnice do Vítonic

GPS: 49.4274475N, 17.6851547E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: zděná kaple s křížem nad vchodem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 396

Místo: Mrlínek, u silnice směr Bystřice pod Hostýnem.

GPS: 49.4238242N, 17.6829994E

Rok: 1882

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  s  malým  
Ježíškem  v  náručí,  stojící  na  osmibokém  hranolovém  
podstavci, který má vpředu reliéf Panny Marie Bolestné. Nad 
sochou je dodělávaná stříška.

Nápisy: vzadu: „Tato socha postavena jest ke cti a chvále Boží 
od Jana a Marie Mikalové z Mrlínka 1882.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 397

Místo: Mrlínek, od hlavní silnice vlevo u lesa.

GPS: 49.4205097N, 17.6747769E

Rok: druhá pol. 19. stol.

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha svatého Jana Nepomuckého v běžném 
ikonografickém pojetí. Socha stojí na osmibokém hranolovém 
podstavci s reliéfem Panny Marie.

Nápisy:  vzadu  nečitelný.  Zboku:  „a  Matki  jeho  Barbori  
Vdovi.“

Historie: 

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 398

Místo: Němčice, v obci, u domu čp 80.

GPS: 49.3669431N, 17.5005964E

Rok: 1860

Rekonstrukce:

Popis: na vysokém soklu stojí kamenný čtyřboký hranolový  
podstavec  s  reliéfem  Panny  Marie  Bolestné.  Podstavec  
zakončen římsou, nad kterou je nástavec s křížem.

Nápisy: vpředu: „Ó vy všichni kteříž jděte cestou, pozornite a 
vizte jestli bolest jako bolest má.“ Vzadu: „Postaven od obce 
Němčické 1860.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 399

Místo: Němčice, za obcí u polní cesty

GPS: 49.3659528N, 17.4947581E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  z  dávných  dob  mají  Němčice  vzácnou  památku  -  
kamenný smírčí  kříž,  na kterém byl  kdysi  i  nápis,  dnes již  
nečitelný. Stojí na severní straně obce vlevo při cestě z návsi 
na Starou Ves u ovocného sadu.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 400

Místo: Němčice, u silnice, u domu čp 3.

GPS: 49.3628364N, 17.4959539E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: malá zděná kaplička před domem. Střecha plechová s 
malým křížkem. Uvnitř sošky svatých, svaté obrázky a 
květiny.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 401

Místo: Nětčice, v obci, před domem čp 90.

GPS: 49.2467378N, 17.3088108E

Rok: 1860

Rekonstrukce:

Popis: trojboký pilíř se zaoblenými nárožími, strany konkávně 
prohnuty. Na čelní straně, která je otočená jihovýchodně, je  
obdélníkový  výklenek  s  obrazem Panny Marie,  nápisem a  
datací.  Hladce  omítnuto  v  barvě  žluté.  Zastřešeno  
trojúhelníkovým stanem pokrytým bobrovkami. Rozměry: 130 
x 130 x 130 cm, výška 280 cm.

Historie:  kaple,  které  se  říká  Pomník  neštěstí,   připomíná  
místo neštěstí,  kdy zde bylo hlínou zavaleno několik lidí  a  
koní.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 18048/7-6083
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 402

Místo: Nětčice, v obci, u domu čp 36.

GPS: 49.2482136N, 17.3099347E

Rok: 1822

Rekonstrukce: 

Popis: kříž s Ježíšem je posazen na hranolovém pylonu, který je umístěný 
na jednou odstupňovaném hranolovém podstavci. Vše spočívá na nízkém 
kamenném stupínku. Čelní strana směřuje k severu. Podstavec je z bočních 
stran zakončený barokizujícími volutami, na čelní straně reliéf světice. Na 
zadní  straně  vytesáno  datování  1822.  Podstavec  je  završen  vyloženou  
římsou.  Přední  strana  pylonu  je  zdobena  závěsem  kvěrů  a  malým  
výklenkem ve spodní části. Pylon je završen vyloženou římsou, na které  
spořívá kříž. Ramena kříže mají zakončení tvaru liliového květu.

Nápisy: vzadu letopočet 1822.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 36412/7-6084
Chráněno 3.5.1958.

Objekt č.: 403

Místo: Nětčice, při výjezdu na Rataje.

GPS: 49.2514931N, 17.3146256E

Rok: 1904

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž za obcí. Na čyřbokém hranolovém soklu 
stojí čtyřboký detailně zdobený podstavec se stříškou. Vpředu 
je detailně provedený reliéf Panny Marie Bolestné a nad ním 
hlava  andílka.  Následuje  hranolový  nástavec  s  plastikou  
kalichu a kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Postaven obcí Nětčickou L.P. 1904.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 404

Místo: Nětčice, u cesty k družstvu.

GPS: 49.2479878N, 17.3168081E

Rok: 1862

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u družstva. Na osmibokém podstavci s  
římsou je zdobený nástavec a kříž s Ukřižovaným.

Nápisy: vpředu: „Dokonáno jest. 1862.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 405

Místo: Nětčice, u družstva.

GPS: 49.2471872N, 17.3207317E

Rok: 1863

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  na  kamenném  hranolovém  čtyřbokém  podstavci  a  
nástavci je plechová vitrínka s malovaným obrázkem svatého 
Isidora v dřevěném rámečku.

Nápisy: vpředu: „S: Isidor 1863.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 406

Místo: Nětčice, v lese Podhájí, u studánky.

GPS: 49.2562958N, 17.3180619E

Rok: 1748

Rekonstrukce: 1936, 1990

Popis:  kaplička postavená ke cti  Bolestné  Panny Marie  na  
obdélném půdorysu se zaoblenými nárožími, čelem otočená na 
jižní  stranu.  Fasáda  je  členěna  zdvojenými  pilastry,  jejichž  
hlavice jsou římsové,  v přední části volutové a které nesou  
římsové kladí. Po celém obvodu probíhá hlavní římsa. Vchod 
je pravoúhlý, nad ním stříška z ocel-drátoskla a zalamované  
okno  se  šambránou.  Po  stranách  a  vzadu  jsou  výklenky  s  
půlkruhovým zaklenutím. V čele nad hlavní  římsou se tyčí  
barokně zvlněný štít se záklenkem se šambránou, v němž se  
nachází obraz s P. Marií a nápisem: Ach, smilujte se aspoň Vy, 
přátelé moji! Panno Maria, oroduj za nás. Na zadní straně nad 
hlavní římsou se tyčí trojúhelníkovitý štít. Střecha je sedlová, 
pokrytá plechem.

Historie:  kaple  byla  vysvěcena  na Svatodušní  svátky v roce 1748.  Legendy o této  kapličce:  v 
malém údolí u Nětčic žala před léty trávu selská dívka Marie. Najednou se jí zdálo, že není v údolí 
sama. S údivem strnula, když u starého smrku stála krásná paní s dítětem na rukou, na hlavě korunu 
a s  bolestným úsměvem ve tváři. Dítě drželo v ruce zalté jablko s křížkem. Paní byla Matka Boží, 
jak o tom byla dívenka přesvědčena. Pokynula dívce aby přišla blíž a ukázala prstem na blízkou 
skálu.  V tom okamžiku vytryskl  ze  skály pramen.  Matka  Boží  se  usmála  a  zmizela.  Dívka se 
přiblížila k prameni a uviděla zde malou sošku. Zvedla ji a vykřikla, neboť soška byla věrným 
obrazem zmizelé Panny Marie. O této události vyprávěla na vesnici. Církev nechala sošku přenést 
do kostela ve Zdounkách. Druhého dne ale soška z kostela zmizela a opět byla nalezena u pramene. 
Tentkráte sošku přenesli do kostela v Ratajích, ale i odtud zmizela a objevila se druhého dne zase u 
pramene. Obyvatelé Nětčic porozuměli tomuto znamení a vystavěli u pramene kapličku, která zde 
stojí dodnes a pramen dodává osvěžující vodu.

Další překvapení čekalo stavitele kaple, když při výkopu základů nalezli kostru člověka - hajného z 
Rataj,  pohřešovaného  40  let.  Byl  zastřelen  pytlákem,  který  byl  pohřben  ve  Zdounkách.  Při 
rekonstrukci hřbitova byla  kostra pytláka vykopána a s  překvapení  všichni  žasli,  že  pravá ruka 
pytláka zůstala celá bez rozkladu.

V roce 1990 byla  kaple  rekonstruována.  V roce 2013 při  bouři  spadla  největší  lípa,  která  byla 
vysazena při stavbě kapličky.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 14714/7-6082, chráněna od 3.5.1958.



Objekt č.: 407

Místo: Nítkovice, u kaple.

GPS: 49.2048989N, 17.1651547E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  na  kamenném,  hranolovém,  čtyřbokém  podtavci  s  
římsou stojí železný kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Ježíš hříšníky přijímá!“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 408

Místo: Nítkovice, u silnice směr hřbitov.

GPS: 49.2037094N, 17.1699519E

Rok: 1806

Rekonstrukce:

Popis:  na  kamenném,  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci  s  
několikastupňovou  římsou  stojí  železný  kříž  s  pozlaceným  
tělem Krista. Pod křížem pozlacená plastika Panny Marie.

Nápisy: vpředu: „Vezmi kříž svůj a vaše ... spása." A letopočet 
1806.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 409

Místo: Nítkovice, u hřbitova.

GPS: 49.2018989N, 17.1748508E

Rok: 1861

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  směrem  na  hřbitov.  Na  
čtyřbokém,  hranolovém  podstavci  s  římsou  stojí  konický  
nástavec a kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1861.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 410

Místo: Nítkovice, na hřbitově.

GPS: 49.2022053N, 17.1761617E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v centru místního hřbitova. Na čtyřbokém 
hranolovém soklu a podstavci s římsou stojí konický nástavec 
a kříž s Kristem, bez dalšího zdobení.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 411

Místo: Nítkovice, u cesty na Nemochovice.

GPS: 49.1974775N, 17.1612781E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek u silnice, na obrázku svatí Petr a 
Pavel, pod obrázkem květinová výzdoba.

Nápisy: vpředu nad obrázkem: „Svatí Petře a Pavle orodujte za 
nás.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 412

Místo: Nová Dědina, v obci, u domu čp 9.

GPS: 49.2125353N, 17.4557819E

Rok: 1863

Rekonstrukce: 1998

Popis:  na  kamenném,  čtyřbokém  podstavci  se  zkosenými  
hranami a s reliéfem svatice stojí kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Nákladem  Josefa  a  Maria  manželů  
Polišenských z č. 97.“ A letopočet 1863.

Historie:  kříž byl posvěcen kvasickým farářem P. Vincencem Vaškem.  
Pro péči  o  kříž  byl  mezi  kvasickou farou  a  představiteli  obce  uzavřen  
písemný revers. V dřívějších dobách konávaly se u kříže večerní májové  
bohoslužby (bez  kněze).  O Velikonocích,  když  obcí  procházela družina  
chlapců – klepáčů, dělali u tohoto kříže zastavení s krátkou modlitbou. Za 
II.  světové  války byl  kříž  v  horní  části  poškozen  po  zásahu  granátem.  
Poslední restaurování kříže bylo provedeno v letech 1998 – 1999.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 413

Místo: Nová Dědina, na hřbitově.

GPS: 49.2157019N, 17.4574250E

Rok: 1959

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  hřbitova.  Na  čtyřbokém  
hranolovém podstavci stojí kříž s kovovým tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení a život kdo věří ve mne  
byť i zemřel živ bude.“ Dole na soklu: „L.P. 1959.“

Historie: mezi místními znám jako „Mramorový kříž.“

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 414

Místo: Nová Dědina, na návsi.

GPS: 49.2096389N, 17.4528600E

Rok: 2012

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: novodobá kamenná scoha svatého Floriána, stojící na  
hranolovém, čtyřbokém podstavci s římsou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: betonovou sochu sv. Floriána o velikosti téměř dva 
metry  vyrobil  pan  Vitásek  z  Halenkovic  a  zásluhou  p.  
Vratislava Poláška teď sídlí vedle hasičské zbrojnice. Socha  
byla postavena k 110. výročí založení SDH Nová Dědina.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 415

Místo: Nová Dědina, v lese u cesty směrem na Halenkovice.

GPS: 49.2031117N, 17.4473086E

Rok: 1924

Rekonstrukce: 1990

Popis: dřevěný, sukovitý kříž s kovovým tělem Krista.

Nápisy: na kameni letopočty 1826, 1881, 1990.

Historie: v zadní části kříže je vyryto datum 23.5.1924. Kříž 
byl posvěcen kvasickým farářem P. Josefem Mádrem. V roce 
1883 uzavřeli představitelé obce s kvasickou farou revers o  
jeho péči. V zadní části kříže je pak vyryto datum 23.5.1924. 
Kříž byl posvěcen kvasickým farářem P. Josefem Mádrem. V 
roce 1883 uzavřeli představitelé obce s kvasickou farou revers 
o  jeho  péči.  Zdeněk  Kubíček  vyprávěl,  že  jeho  staříček  
Celestýn spolu s dalšími chlapy hledali hodně dlouho vhodný 
strom na zhotovení kříže. Našli jej hluboko v horách až u 
Kostelan. Občané z horní části vesnice se dříve zde scházívali 
u příležitosti večerních májových modliteb.

Objekt č.: 416

Místo: Nová Dědina, rozcestí u Nového Dvoru.

GPS: 49.2264789N, 17.4657039E

Rok: 2001

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek s Pannou Marií Hostýnskou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  obrázek se stejným motivem zde býval umístěn již mnohem  
dříve na staré košaté lípě, která však pro své stáří musela být odstraněna. 
Přáním Bohumila  Hapaly (1920  –  2001),  rodáka  z  Nové  Dědiny bylo  
zanechat po sobě trvalou památku. Před svou smrtí daroval finanční částku 
na obnovení tří obrázků, které dříve byly umístěny v okolí obce. Rodina  
Hapalova jeho přání splnila. Prostřednictvím fary v Kvasicích byla práce na 
zhotovení  obrazků  zadána  pani  Evě  Syslové  z  Kroměříže  a  instalaci  
zajišťoval pan Jaroslav Štanglica z Kvasic. Posvěcení provedl v srpnu 2006 
kvasický farář P. Pilte Koloch.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 417

Místo: Nová Dědina, u rozcestí Kopaniny.

GPS: 49.2184342N, 17.4601450E

Rok: 2001

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek s Pannou Marií Pomocnou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: přáním Bohumila Hapaly (1920 – 2001), rodáka z  
Nové Dědiny bylo zanechat po sobě trvalou památku. Před  
svou smrtí daroval finanční částku na obnovení tří obrázků,  
které dříve byly umístěny v okolí obce. Rodina Hapalova jeho 
přání splnila. Prostřednictvím fary v Kvasicích byla práce na 
zhotovení obrazků zadána pani Evě Syslové z Kroměříže a  
instalaci zajišťoval pan Jaroslav Štanglica z Kvasic. Posvěcení 
provedl v srpnu 2006 kvasický farář P. Pilte Koloch.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 418

Místo: Nová Dědina, na kraji lesa na rozcestí cest.

GPS:

Rok: 2001

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek se svatou Trojicí.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: místu, kde nyní tento obrázek stojí, se od nepaměti říkalo „U 
trojice“. Zde taktéž na lípě byl umístěn obrázek Svaté trojice. Lípa však  
vlivem výstavby dálkového plynovodu uschla a tak byl odstraněn i původní 
obrázek. Přáním Bohumila Hapaly (1920 – 2001), rodáka z Nové Dědiny 
bylo zanechat po sobě trvalou památku. Před svou smrtí daroval finanční  
částku na obnovení tří obrázků, které dříve byly umístěny v okolí obce.  
Rodina Hapalova jeho přání splnila. Prostřednictvím fary v Kvasicích byla 
práce  na  zhotovení  obrazků  zadána  pani  Evě  Syslové  z  Kroměříže  a  
instalaci zajišťoval Obecní úřad Nové Dědiny. Posvěcení provedl v srpnu 
2006 kvasický farář P. Pilte Koloch.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 419

Místo: Osíčko, v obci, u hlavní silnice.

GPS: 49.4258625N, 17.7458397E

Rok: 1868

Rekonstrukce: 1994

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice.  Na  hranolovém čtyřbokém  
soklu  stojí  osmiboký  podstavec  s  reliéfem  Panny  Marie  
Bolestné a s římsou, na které je zdobený nástavec a kříž s  
Kristem.

Nápisy: vpředu pouze dva letopočty 1868 a 1994.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 420

Místo: Osíčko, v obci, u domu čp 54.

GPS: 49.4277603N, 17.7529183E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenný kříž v obci. Na hranolovém čtyřbokém soklu a 
podstavci stojí čtyřboký nástavec a kříž s pozlaceným Kristem. 
Na  podstavci  pozlacený  reliéf  Panny  Marie  Bolestné.  Na  
nástavci plastika kalichu.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: kříž by měl být zasvěcen Panně Marii a sv Cyrilu a 
Metoději.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 421

Místo: Osíčko, v zatáčce při výjezdu na Komárno.

GPS: 49.4325697N, 17.7513619E

Rok: 1887

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  na  vysokém  hranolovém  čtyřbokém  soklu  stojí  
čtyřboký podstavec s nikou, ve které je pozlacená soška Panny 
Marie Bolestné. Podstavec zakončen římsou. Nad ní nástavec s 
plastikou pozlaceného kalichu. Následuje kříž s pozlaceným  
tělem Krista.

Nápisy: vzadu: „Tento sv. Kříž jest postavený ke cti a chvále 
Boží  nákladem  Weronyky,  céry  Tomáše  a  Barbory  
Zábranských z čísla 25 z Osíčka, 1887.“ Na soklu: „Jako jsi se 
nad  kajícím  lotrem  smiloval,  račiž  se  nade  mnou  v  den  
poslední smilovati.“

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 422

Místo: Osíčko, za obcí u silnice, směr Komárno.

GPS: 49.4321372N, 17.7584403E

Rok: 1936

Rekonstrukce: 2009

Popis: kamenná socha sv. Terezie u silnice. Sokl hranolový,  
čtyřboký, na něm čtyřboký podstavec s římsou a s vloženou  
deskou s textem.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá  Terezičko oroduj  za  nás  !“  Vzadu:  
„Postaveno L.P. 1936.“

Historie:  sochu  vytvořil  sochař  Jeništa  z  bystřice  pod  
Hostýnem a posvěcena byla v roce 1936. O sochu se stará  
rodina Ondrouškova z č.p. 40.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 423

Místo: Osíčko, v obci, u silnice.

GPS: 49.4307939N, 17.7514533E

Rok: 1936

Rekonstrukce: 2009

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  stojící  v  obci  u  
hlavní silnice. Sokl třístupňový, hranolový, čtyřboký s vloženou deskou s 
textem. Na něm podstavec čtyřboký s římsou a s deskou s textem. Na  
nástavci stojí socha Panny Marie s malým Ježíškem v náručí.

Nápisy: vpředu: „Zdrávas vítězná ochrano Moravy, zůstaň matkou  lidu  
svému.“  Dole:  „Pomocnice  křesťanů  oroduj  za  nás.“  Vzadu:  „Panně  
neposkvrněné za velikou její ochranu a pomoc Boží za uzdravení a šťastný 
návrat  ze  Sibiře  z  vděčnosti  postavil  na  věčnou paměť  Josef  Kozák  z  
Osíčka č.41, L.P. 1936.“

Historie:  socha  byla  posvěcena  roku  1936,  patří  rodině  
Kozákové č.p. 41, která také zaplatila opravu v roce  2009.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 424

Místo: Osíčko, u silnice na Drholec.

GPS: 49.4375964N, 17.7540394E

Rok: 1936

Rekonstrukce: 2009

Popis:  kamenná socha Panny Marie Hostýnské stojící za obcí u silnice.  
Sokl  čtyřstupňový,  hranolový,  čtyřboký.  Na něm podstavec  čtyřboký s  
římsou a s deskou s textem. Na nástavci stojí socha Panny Marie s malým 
Ježíškem v náručí. Socha je podobná té předchozí.

Nápisy:  vpředu:  „Zdrávas  vítězná  ochrano  Moravy,  zůstaň  
matkou lidu svému.“ Vzadu: „Královně nebes, k větší cti a  
slávě dala postaviti Františka Jandova z Osíčka, L.P. 1936.“

Historie: socha byla posvěcena v roce 1936 a stará se o ní  
rodina Jandová z čp 39.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 425

Místo: Osíčko, u nádraží ČD.

GPS: 49.4240128N, 17.7433053E

Rok: 1925

Rekonstrukce: 2002, 2014

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  s  malým  
Ježíškem v náručí, stojící na zdobeném hranolovém čtyřbokém 
podstavci  s  vloženou  deskou  s  textem.  Sokl  třístupňový,  
hranolový, čtyřboký.

Nápisy:  vpředu:  „Zdrávas  vítězná  ochrano  Moravy,  zůstaň  
matkou lidu svému.“ Vzadu: „Postaveno ke cti a chvále Boží z 
odkazu zemř. Esterky Smolkové z Příkaz L.P. 1925.“ Dole:  
„Obnoveno  obcí  Osíčko  roku  2002.  Socha  přemístěna  z  
důvodu rekonstrukce silnice v roce 2014.“

Historie:  socha  stávala  až  do  roku  2014  u  hlavní  silnice  
směrem na Loukov (GPS: 49.4247583N, 17.7363175E).

Původní místo u silnice do Loukova, na kterém socha stávala až do roku 2014.



Objekt č.: 426

Místo: Pacetluky, na návsi.

GPS: 49.3790717N, 17.5659469E

Rok: 1909

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis:  kamenný  kříž  s  kovovým  tělem  Krista,  stojící  na
hranolovém, čtyřbokém podstavci a soklu. Okolo kříže plotek.

Nápisy: vpředu: „Tak Bůh miloval svět, že dal syna svého aby 
nikdo kdo v něho věří nazahynul, ale měl život věčný. Jan III 
16.“

Historie: u kříže probíhalo poslední rozloučení se zesnulými 
občany obce.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 427

Místo: Pacetluky, ve vsi.

GPS: 49.3814342N, 17.5645764E

Rok: 1946

Rekonstrukce: 

Popis: větší zděná kaple, sloužící pro mše občanům Pacetluk. 
Nad vchodem v okně soška Panny Marie.

Nápisy: vpředu nad vchodem: „Děkujeme ti matko milostivá, 
děkujeme tisíckrát.“

Historie: kaple byla postavena jako poděkování Panně Marii  
za  ochranu  během  druhé  světové  války.  Vysvěcena  byla  
15.8.1946.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 428

Místo: Pačlavice, u kostela sv. Martina.

GPS: 49.2586453N, 17.1693464E

Rok: 1877

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  před  místním  kostelem.  Na  širokém,  
hranolovém soklu stojí trojitý podstavec, čtyřboký, zakončený 
římsou  se  segmentem.  Na  středním podstavci  reliéf  Panny  
Marie Bolestné. Nad římsou hlavy andílků a nástavec nesoucí 
kříž s Kristem. Po bocích kříže jsou sochy svatého Cyrila a  
Metoděje.

Nápisy:  vpředu:  „Svatý  Cyrile  oroduj  za  nás.“  „Svatý  
Methoději  oroduj  za  nás.“  „Můj  Ježíši  smilování.“  Vzadu:  
1877 František Krejčiřík dopracoval a v Pánu zesnul.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 429

Místo: Pačlavice na hřbitově.

GPS: 49.2597653N, 17.1726422E

Rok: 1966

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  hřbitově.  Na  odstupňovaném,  
čtyřbokém soklu stojí hranolový, čtyřboký podstavec nesoucí 
kříž s kovovým tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení a život kdo věří ve mne i 
kdyby umřel živ bude.“

Historie: původně zde stával starší kříž, který se ale rozpadl a 
tak byl roku 1966 nahrazen novým.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 430

Místo: Pačlavice, před domem čp 61.

GPS: 49.2576442N, 17.1658728E

Rok: 1920

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v obci. Na čtyřbokém, hranolovém soklu 
stojí  hranolový,  čtyřboký podstavec zakončený římsou, nad  
kterou  je  nízký  nástavec  nesoucí  kříž  s  Kristem.  Vpředu  
vložena deska s textem.

Nápisy: vpředu: „V křížích a bolestech spějme k Ježíši a jeho 
Bolestné Matce.“ Vzadu: „Na poděkování za šťastný návrat  
syna z války věnuje Frant. Cigánková, 1920.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 431

Místo: Pačlavice, u družstva.

GPS: 49.2558139N, 17.1671567E

Rok: 2019 (nový kříž)

Rekonstrukce: 2019

Popis:  dřevěný  kříž  v  obci.  Původní  starší  dřevěný  kříž  
nahrazen v roce 2019 novým. Na plechu malovaná postava  
Ježíše Krista. Nad ním psaný štítek.

Nápisy:  na  štítku:  „Jesus  Nazarenus  Rex Iudaeorum (Ježíš  
Nazaretský, král židovský).“

Historie: jedná se o nový kříž, vysvěcený dne 29. září 2019.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 432

Místo: Pačlavice, v obci, před obecní knihovnou.

GPS: 49.2599958N, 17.1679736E

Rok: 1773

Rekonstrukce: 1943, 1955, 1964, 1966, 2001, 2015

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Immaculaty  se  nachází  na  volném  
prostranství  na  severním okraji  obce  před  budovou  někdejší  radnice.  Socha  je  
vyzdvižena  na  vysokém  trojbokém  podstavci,  který  spočívá  na  odstupňované  
polygonální podnoži. Podstavec je tvořen třemi volutovými křídly, které se směrem 
dolů  výrazně  rozšiřují,  a  plocha  stěn  mezi  křídly je  lehce  konkávně  projmutá.  
Podstavec je situován nakoso, a jedno jeho volutové křídlo se tedy nachází na čelní 
straně sochy. Plochy mezi volutovými křídly jsou zdobeny reliéfy, jež jsou zasazeny 
do kartuší nepravidelného tvaru, které přibližně sledují tvar plochy a rámovány jsou 
plastickými páskami různých tvarů, mj. tvaru boltců, a různé délky. Reliéf na pravé 
boční  straně  zachycuje  sv.  Floriána.  Světec  je  vyobrazen,  jak  stojí  na  zemi,  
naznačené  jakoby  jakýmisi  skalisky.  Jeho  tělo  je  pootočeno  do  pravého  
tříčtvrtečního profilu, zatímco jeho hlava se obrací doleva, takže je zobrazena z  
levého tříčtvrtečního profilu. Světec je oděn v tradičním šatu římského vojáka, jeho 
nohy kryjí po kolena sahající holínky a na jeho hlavě spočívá přilba s chocholy.  
Svou levou rukou ohnutou v lokti světec přidržuje vysokou vojenskou korouhev s 
volně dolů visícím praporcem. Pravou,  dolů nataženou rukou světec hasí  velký  
hořící dům, který stojí u jeho pravé nohy. Reliéf na levé straně podstavce zachycuje 
sv. Jana Nepomuckého. Světec opět stojí na blíže neurčité zemi, naznačené jakýmisi 

skalisky. Jeho tělo je mírně natočeno doprava, takže je zachyceno z pravého tříčtvrtečního profilu a hlava z profilu. Světec je oděn v  
tradičním rouchu kanovníka, tedy v dlouhé klerice, kterou přikrývá po kolena sahající rocheta s krajkovým lemem. Přes ramena má 
ještě přehozenu almuci s kapucí. Světec je prostovlasý a jeho štíhlý obličej lemuje plnovous. Hlavu světec sklání ke své levé ruce,  
kterou má ohnutu v lokti a třímá v ní krucifix, na který pohlíží. V prstech pravé, dolů natažené ruky svírá biret. Na zadní straně 
podstavce je zachycen sv. Vendelín (popř. sv. Linhart), patron pastýřů a rolníků a ochránce dobytka. Světec je zobrazený, jako pastýř 
sedící na kameni uprostřed svého stáda. Světec je obrácen doprava, takže jeho tělo je zachyceno z pravého tříčtvrtečního profilu. 
Svou hlavu stáčí doleva, a jeho hlava je tedy zobrazena z en facu. Světec je oděn jako pastýř, přes pravé rameno má přehozenou 
brašnu a o jeho levé rameno je opřena vysoká štíhlá pastýřská hůl, postavená diagonálně. Hůl je provlečená po světcovýma rukama, 
které jsou před jeho hrudí sepjaty k modlitbě. Hlavu s plnými tvářemi a vlnitými vlasy světec pozvedá k nebesům. Nalevo od světce 
na zemi, naznačené obdobnými skalisky, leží kráva. Vedle ní, uprostřed celé kompozice, na zemi spočívá světcům pastýřský klobouk. 
Napravo od klobouku se pase ovce. Ve vrcholu podstavce je mezi volutami umístěn oblačný útvar, na kterém spočívá zeměkoule. Na 
zeměkouli  stojí  Panna Marie,  zachycená v mírně podživotní velikosti.  Tělo Panny Marie je zobrazeno z čelního pohledu a její 
zakloněná hlava se stáčí vzhůru doprava. Panna Marie je oděna ve dlouhém, splývaném, jemně zřaseném šatě, pod kterým se jasně 
rýsuje její volná pravá noha. Přes záda má ještě přehozenu mohutnou drapérii, která v bohatých záhybech vlaje za jejími zády. Pod 
spodním lemem šatu vyčnívají její nohy, obuté v sandálech, které spočívají na zeměkouli, ovinuté hadem. Ruce ohnuté v lokti má 
Panna Marie nataženy před sebe a sepjaty k modlitbě. Svou hlavu s plnými tvářemi a vlasy svázanými do copu obrací k nebesům. 
Hlava je lemována velkou kruhovou svatozáří, složenou z pěticípých hvězd.

Historie: po vybudování nového mostu v Pačlavicích směrem 
na Dětkovice se vinou stavebních prací zhoršil už tak špatný 
stav sochy Panny Marie Immaculaty před knihovnou natolik,  
že  bylo  nutné  neodkladně  přistoupit  k  jejímu  celkovému  
restaurování  včetně  vybudování  nového  základu.  Celková  
častka na obnovu památky činila 430 514 Kč.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 14021/7-6089
Chráněno od 3.5.1958.

Historická fotografie ze 60. let.



Objekt č.: 433

Místo: Pačlavice, před zámkem.

GPS: 49.2580567N, 17.1691242E

Rok: druhá pol. 18. stol. (asi 1770)

Rekonstrukce: 1824, 2008

Popis:  kamenná  socha  svatého  Jana  Nepomuckého  před  
místním zámkem. Socha je osazena na konvexně vypjatém  
profilovaném  plintu  dosedajícím  na  vysoký  odstupňovaný  
podstavec  čtyřúhelníkového  půdorysu  s  okosenými  rohy  a  
vytaženými volutovými křídly. Světec, zobrazený tradičně jako 
kanovník, klečí na oblačné základně, v pravé ruce pozdvihuje 
malý  kovový  krucifix,  levou  rukou  si  přidržuje  na  prsou  
střapec mozzetty.  Zprava jej  doprovází na oblačné základně  
sedící andílek s vavřínovým věncem v náručí. zatímco Janova 
hlava i tělo se stáčejí čelně k divákovi, nohy jsou zobrazeny z 
profilu.  Figura  je  zpracována  plně  plasticky,  prostorově.  
Precizně jsou zpracovány také četné detaily šatu. Podstavec je 
podsazen obvodovým stupněm kopírujícím jeho půdorys. Čela 
volut,  přisazených  k  okoseným  rohům  podstavce,  jsou  
zdobena  reliéfem  střapců.  Čtyři  stěny  podstavce  vyplňují  
zrcadla s nápisy.

Nápisy: vepředu: „Hoc tva mors aliis morsea vita tibi. Neglepssi w Praze kavtel Wsseliki dawa zdrawi wteg 
Ian nabil ziwot wecni.“ Překlad: „Zde tvá smrt příští smrt to život tvůj. Nejlepší v Praze kazatel všeliki dává 
zdraví v té Jan nabil život věčný.“ Význam: v chronogramu je letopočet 1348 a nebo také 1383, tedy roky, 
které se k Janu Nepomuckému nevztahují. Vlevo: „Sta ad sta sancte viri statvit te hic mens pia servi. Stante 
ad satnte ist hoc tvtvs homellvs ovat. Ian Nepomvcki v Boha plati kdo ziskal Iana navse se stratl.“ Překlad: 
„Svatý k svatému s posvátnou úctou cnosti postavil tobě tuto duchovní očistu služebníci. Svatý k svatý je 
tento chráněný človíček slaven. Jan Nepomucký v Boha platí kdo získal Jana nouze se stratil.“ Význam: v 
textu  jsou  tři  chronogramy  s  letopočty  1721,  1721  a  1770.  Rok  1721  je  datem  blahořečení  sv.  Jana 
Nepomuckého. Rok 1770 by mohl být datum postavení sochy. Vpravo: „Hoc virt vos a fama portatvr dvce. 
Ctnost gmena v krkv perla zvstane tv kde Ian perla. Dvce Arenberg Rosessore efi gies in locvm translata et 
renovata fvit.“ Překlad: „Zde cnost vaši a slávu přináší kníže. Cnost jména v krku perla zůstane tu kde Jan 
perla. Knížetem Arenbergem Rosessore socha na toto místo přenesena a opravena byla.“ Význam: V textu 
jsou tři chronogramy s roky 1721, 1721 a 1824 což je rok přemístění a opravy sochy. Vzadu: „Detractor e 
remet ast ex te virtvte tabescet. Zagiste není czo se bat vtrhani Nepomvckeho kdiz Iana rvka brani.“ Překlad: 
„Vzpouzení se prominulo, ale bývalé tvé ctnosti zetleli. Zajisté není co se bát utrhání Nepomuckého, když 
Jana  ruka  brání.“  Význam:  text  obsahuje  dva  chronogramy s  rokem 1721,  což  je  blahořečení  sv.  Jana 
Nepomuckého.

Historie: sochu pravděpodobně nechal postavit v roce 1770 majitel panství hrabě Matyáš František 
Chorinský z Ledné, narozený v Pačlavicích, který byl v roce 1769 vysvěcen na prvního brněnského 
biskupa.  Roku 1824 byla  socha  přemístěna  a  opravena  hrabětem Arnoštem z  Arenbergu,  který 
panství koupil v roce 1791. V roce 2007 již byla socha značně zchátralá a proto obec Pačlavice 
požádala Ministerstvo kultury o dotaci na její rekonstrukci. Socha byla kompletně zrestaurována v 
hodnotě 264 000 Kč v roce 2008.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 36190/7-6086. Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 434

Místo: Pačlavice, u polní cesty směr Prasklice.

GPS: 49.2654494N, 17.1759394E

Rok: původní asi 1680

Rekonstrukce:

Popis:  zděná  poklona  –  boží  muka  u  polní  cesty.  Vysoká,  
čtyřboká zděná omítnutá stavba, rozdělená na tři části římsami. 
Na každou stranu je nika, většinou prázdná nebo se svatým  
obrázkem. Na střeše malý kovový křížek.

Nápisy: z každé strany je vložena deska s lépe či hůře čitelným 
textem:  „A peste  fame  bello  et  d  S.  Pavlina  S.  Rosalia  
O..../1680/S: S: Fabiane et Sebastian S. Bocche opatepn./Franc 
Adam Corinski de Letske ex voto ... 1680.“

Historie: mezi místními koluje pověst o tom, že tato stavba  
zde stojí již od roku 1680. Nicméně není zanesena v katalogu 
kulturních památek.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 435

Místo: Pačlavice, na křižovatce polních cest.

GPS: 49.2449414N, 17.1661722E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  dřevěný  kříž  se  svatým  obrázkem  s  Cyrilem  a  
Metodějem stojící na křižovatce polních cesta za obcí.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: mezi místními je tento objekt znám jako „kříž Cyrila 
a Metoděje.“

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 436

Místo: Pačlavice, u polní cesty za Pačlavským potokem.

GPS: 49.2541025N, 17.1601658E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek za obci, nedaleko pačlavského potoka.  
Na  kovovém  sloupku  je  vitrínka  se  soškou  Panny  Marie.  
Nahoře na stříšce je malý kovový křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 437

Místo: Počenice, před kostelem sv. Bartoloměje.

GPS: 49.2720497N, 17.2323097E

Rok: 1842

Rekonstrukce:

Popis: na několika stupňovém soklu stojí čtyřboký podstavec 
se  stříškou,  ve  kterém  je  vložena  deska  s  reliéfem  Panny  
Marie. Na podstavci stojí nástavec s plastikou kalichu a kříž s 
Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnoval Josef Hledík L.P. 1842“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 438

Místo: Počenice, na hřbitově.

GPS: 49.2733903N, 17.2345742E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  hřbitova.  Na  hranolovém  
čtyřbokém soklu stojí osmiboký podstavec se soškou Panny  
Marie Bolestné. Podstavec zakončen stříškou. Na nástavci kříž 
s Kristem.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 439

Místo: Počenice, u návsi.

GPS: 49.2723050N, 17.2302317E

Rok: 1905

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenný kříž  se sousoším. Na pětistupňovém soklu  
stojí hranolový podstavec s hlubší nikou, ve které asi bývala  
soška světice. Podstavec zakončen římsou. Nad ní nástavec s 
křížem s Kristem. Po boku kříže sochy, pravděpodobně Panna 
Marie a Marie Magdalská. 

Nápisy: vzadu:

Historie:  kříž  postaven  z  pozůstalosti  Jana  Čecha  a  jeho  
manželky v roce 1905.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 440

Místo: Počenice, u polní cesty k Dřínovu.

GPS: 49.2776892N, 17.2332547E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u polní cesty. Na hranolovém soklu stojí 
čtyřboký podstavec zakončen římsou se segmenty. Nástavec  
krátký a na něm kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 441

Místo: Počenice, u silnice.

GPS: 49.2676519N, 17.2224375E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná socha svaté  Anny s  malou Marií  po boku  
stojící na hranolovém čtyřbokém podstavci.

Nápisy: vpředu: „Sv. Anno oroduj za nás.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 442

Místo: Počenice, u silnice.

GPS: 49.2674531N, 17.2226883E

Rok: 1767

Rekonstrukce: 

Popis:  socha sv. Josefa. Výškově odstupňovaný sokl je umístěn na kamenném  
izolovaném základě o jednom stupni,  zapuštěném v úrovni  terénu.  Na obdélné  
pravoúhlé patici soklu s vrcholovou zkosenou hranou, se zvedá profilovaná část  
dříku s plošně vedenými postranními volutami a konvexně vypnutým vrcholovým 
břevnem. Takto vymezená plocha s vpadlým středovým polem obsahovala původně 
nápisovou část. Ve vrcholu je sokl završen nízkou profilovanou římsou, nad níž je 
na profilované podoži umístěna socha světce. Svatý Josef výrazného kontrapostu s 
vahou na levé noze, diagonálním prohnutím postavy a mírně vytočenou pravou  
nohou. Pohyb postavy usměrňuje přidržení postavy Ježíška nad levým bokem. Josef 
je podán jako muž středních let výrazných rysů plnovousu a delších vlnitých kadeří. 
Bohatý vrstvený oděv pokrývá celou postavu, přičemž plášť spadá z ramenou a  
vrství se v široké mase záhybů pod lokty, na bocích a v pase, jímž přidržuje Ježíška. 
Dítě zcela nahé je v poloze sedídí na levé ruce s pokrčenýma nohama. Pravou rukou 
se dotýká vousů Josefa a levou ruku má založenu v bok. Pohled obou směřuje v  
křížících se liniích vzhůru.

Nápisy: bez nápisů.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 33374/7-6094
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 443

Místo: Podhradní Lhota, před obcí na křižovatce.

GPS: 49.4250889N, 17.7981461E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis:  kamenný  sokl  a  podstavec  s  římsou  bez  dalšího  
zdobení. Na podstavci litinový kříž s Kristem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 444

Místo: Podhradní Lhota, na návsi.

GPS: 49.4212019N, 17.7946317E

Rok: 1950

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž sloužící jako památník obětem 1. a 2.  
světové války. Na kříži je kovový Kristus.

Nápisy: vpředu: „Obětem prvé a druhé světové války věnují  
občané 7.5.1950.“

Historie:  1914-1918:  šindelek josef st.  1867-1917,  mrázek josef 1890-1918,  
hošák karel  1873-1917, ovčáčík antonín 1892-1916, mrázek antonín 1876-1917,  
veselý josef 1892-1915, macháň františek 1878-1916, šindelek josef ml. 1895-1919, 
bratrych  rud.  1882-nezvěstný,  bratrych  antonín  1893-1915,  novosad  františek  
1888-1918, šindelek alois 1895-nezvěstný, hrabovský františek 1891-1916, novosad 
ferdinand 1897-1919, dohnal alois 1897-1917. 1939-1945: fanty emil 1871 – 1943, 
šimek josef 1900 – 1942, bučánek alois 1897 – 1945, fanty albert 1903 – 1943,  
mohýlová ida 1899 – 1943, pavelka frant. 1910 – 1945, smolka frant. 1921 – 1945.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 445

Místo: Podhradní Lhota, na návsi.

GPS: 49.4216039N, 17.7944919E

Rok: 1940

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské s Ježíškem v  
náručí.  Socha  stojí  na  hranolovém,  čtyřbokém podsavci  se  
stříškou. Vpředu vložená deska s textem.

Nápisy:  vpředu:  „Zdrávas  vítězná  ochrano  Moravy,  zůstaň  
matkou lidu svému.“ Vzadu: „Věnovala rodina Dubjákova čís. 
44. L.P. 1940.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 446

Místo:  Podhradní Lhota, výjezd na Rajnochovice.

GPS: 49.4183728N, 17.8018939E

Rok: 1709

Rekonstrukce: 1818

Popis:  objekt je umístěn na izolovaném základě v podobě čtvercové podesty o  
jednom schodišťovém stupni,  silně zapuštěného v terénu,  tvořeném kamennými  
hladce opracovanými bloky s kovovými vaznicovými sponami. Pilířová čtyřboká  
boží muka stojí na kvadratuře dříku s vrcholovou profilací. Stěny dříku jsou na třech 
stranách  hladké.  Na  čelní  straně  je  plocha  pročleněna  vpadlým  polem  se  
segmentovým  záklenkem.  Ve  vrcholovém  cviklu,  pod  vyloženou  profilovanou  
korunní římsou, je reliéf pětilistého okvětí a letopočet 1709 po stranách. Plocha ve 
cviklu je hruběji opracovaná. Na stříšce nad římsou je na patce umístěn latinský  
pravoúhlý kříž  v patě rozšiřujícího se svislého břevna.  Ramena jsou zakončena  
tvarem lilie. Na čelní straně je plocha členěna sekaným lineárním rámem, v místě 
křížení  pak  monogramem IHS  se  symbolem kříže  nad  břevnem písmene  H  a  
hořícím  srdcem  pod  monogramem.  Na  čelní  straně  pilíře  umístěna  pod  
segmentovým  záklenkem  vpadlého  pole  malá  nika  obdobného  zaklenutí  s  
prosklenými dvířky,  v níž je umístěna pálená hliněná plastika sv. Anny s malou  
Marií. Anna sedí odděná v bohatě zřasený šat s plachetkou krytými vlasy. V klíně 
má otevřenou knihu, kterou předčítá Panně Marii, stojící jako prostovlasé větší dítě 
po její pravé straně. Prosklená dvířka jsou uchycena dvojicí kovových madel, 
připevněných dvojicí šroubků se závitem na rám a ke kamennému pilíři.

Nápisy: vpředu letopočty 1709 a 1818.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 39828/7-6097.



Objekt č.: 447

Místo: Pornice, u kaple sv. Floriána.

GPS: 49.2497775N, 17.1818444E

Rok: 1852

Rekonstrukce:

Popis:  kříž u kaple.  Na čtyřbokém, hranolovém soklu stojí  
kamenný čtyřboký podstavec s římsou, nad kterou je nízký  
nástavec držíčí litinový kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vpředu letopočet 1852.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 448

Místo: Pornice, v obci, před domem čp 66.

GPS: 49.2492392N, 17.1845519E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kříž  v  obci.  Na  čtyřbokém,  hranolovém soklu  stojí  
kamenný čtyřboký podstavec s římsou, nad kterou je nízký  
nástavec držíčí litinový kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 449

Místo: Pornice, na hřbitově.

GPS: 49.2524917N, 17.1804311E

Rok: 1930

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na odstupňovaném, 
čtyřbokém,  hranolovém  soklu  stojí  vysoký,  čtyřboký  
podstavec zakončený římsou.  Vpředu plastika Panny Marie  
Bolestné,  nad římsou na nástavci plastika kalichu.  Na kříži  
kovové tělo Krista.

Nápisy:  vzadu:  „Věnovali  manželé  Antonín  a  Františka  
Plškovi čís. 16, 1930 z Pornic.“

Historie: kříž původně stával před kaplí.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 450

Místo: Pornice, u hřbitova.

GPS: 49.2527286N, 17.1797558E

Rok: 1904

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  před  hřbitovem.  Na  čtyřbokém,  
hranolovém  soklu  stojí  zakulacený  čtyřboký  podstavec  
zakončený  římsou.  Nástavec  vysoký  s  trojicí  říms  nesoucí  
menší kříž s kovovým tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Chce-li kdo za mnou přijdi, zapři sebe sám a 
vezmi  kříž  svůj  a  následuj  mne.  Mat.  6.24.“  Vzadu  těžko  
čitelný text: „Kříž tento jest ... z Pornic čís. 28. Postaven L.P. 
1904.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 451

Místo: Pornice, na začátku obce, od Prasklic.

GPS: 49.2523167N, 17.1842367E

Rok:

Rekonstrukce: 1972, po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  na  začátku  obce.  Na  třístupňovém,  
hranolovém soklu stojí čtyřboký podstavec s vloženou deskou. 
Na nástavci je novější kříž s kovovým tělem Krista.

Nápisy:

Historie: kříž byl několikrát poničen, opraven v roce 1972 a  
pak opět kříž upadl. Byl navrácen někdy po roce 2000.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 452

Místo: Pornice, v části Švábsko.

GPS: 49.2328214N, 17.1686906E

Rok: 1854

Rekonstrukce:

Popis: torzo (stav k květnu 2021) kamenného kříže v lese za 
obcí.  Na  čtyřbokém,  hranolovém soklu  stojí  odstupňovaný  
volutový podstavec s reliéfním zdobením. V okolí jsou části  
polámaného kříže.

Nápisy: vpředu letopočet 1854.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 453

Místo: Postoupky-Miňůvky, v obci.

GPS: 49.3161358N, 17.3646622E

Rok: 1849

Rekonstrukce: 1893, 1931

Popis: kamenný kříž s Kristem na kamenném podstavci

Nápisy:  vpředu:  „Nákladem obce  Miňůvské 1849.  Obnova  
1893  a  1931  nákladem  Josefky  Zdražilové  a  Františky  
Hrabalové.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 454

Místo: Postoupky-Miňůvky, u silnice na Kroměříž.

GPS: 49.3124192N, 17.3697261E

Rok: 1903

Rekonstrukce:

Popis: torzo kamenného kříže, dnes již jen kamenný podstavec 
a na něm kovový kříž.

Nápisy: vpředu: „Na paměť na syna, Josef a Anna Zelinkovi 
1903.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 455

Místo: Postoupky, u silnice na Hradisko.

GPS: 49.3180519N, 17.3522336E

Rok: konec 18. stol.

Rekonstrukce:

Popis: drobná kaplička z konce 18. století stojící mimo obec. 
Vystavěna  na  obdélném půdoryse  s  půlkruhovým závěrem.  
Vstup pravoúhlý, fasády dekorují lizény, v průčelí pilastry a po 
celém obvodu profilovaná římsa. Trojúhelníkový štít na čelní 
straně.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 101527
Chráněno od 26.5.2005

Objekt č.: 456

Místo: Prasklice, poutní místo Křéby.

GPS: 49.2890194N, 17.1865936E

Rok: 2008

Rekonstrukce:

Popis:  malá  výklenková,  zděná  kaplička  na  poutním místě  
Křéby. Uvnitř výzdoba obrázky.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  na  místě  původně  stávala  kaple  Panny  Marie  z  
počátku  18.  století.  Z  kaple  se  stalo  poutní  místo,  kam  
docházeli lidé s prosbami k Panně Marii. Dnes se zde nachází 
opravená  boží  muka,  která  byla  dne  13.  září  roku  2008  
posvěcena samotným olomouckým arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 457

Místo: Prasklice, u kostela sv. Anny.

GPS: 49.2688197N, 17.1865717E

Rok: 1866

Rekonstrukce: 1901

Popis:  kamenný  kříž  u  kostela.  Na hranolovém čtyřbokém  
soklu stojí podstavec s římsou a s reliéfem světice. Nástavec 
vysoký, konusový, držící kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu dole pouze letopočet 1866.

Historie: kříž se postavil na náklad dobrodince Jana Lejsala  
rolníka čp 27 a zhotovil jej roku 1866 kameník z Cetechovic. 
Posvěcen byl  v pondělí  o svatodušních svátcích téhož roku  
morkovským farářem Martinem Navrátilem.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 458

Místo: Prasklice před obcí.

GPS: 49.2666044N, 17.1903914E

Rok: 1891

Rekonstrukce: 1904, 2003

Popis:  na  čtyřbokém  hranolovém  soklu  stojí  kamenný  
podstavec  s  nikou  a  reliéfem  Panny  Marie  Bolestné  s  
pozlacenou svatozáří. Na podstavci stojí nástavec s pozlacenou 
plastikou kalichu a následuje litionový kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnovala Anna Mazanek, L.P. 1891.“

Historie:  kříž  byl  postaven  nákladem  Anny  Mazánkové  z  čp  61  a  
zhotovil jej sochař F. Neuman z Kroměříže. Posvěcení provedl dne 6. září 
1891 morkovský farář Josef Mádr (slavnost započala průvodem z kostela. 
V  průvodu  byla  seřazena  místní  mládež,  obecenstvo  z  Prasklic  i  vsí  
okolních,  hasiči,  správce školy a  farní  duchovenstvo.  Důstojný pán Fr.  
Pospíšil  z Morkovic promluvil v kázání o významu kříže. Farář J.Mádr  
posvětil nový kříž. Po uctění kříže se přítomní opět seřadili do průvodu a 
zpívajích Mariánskou píseň se vrátili do kostela).

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 459

Místo: Prasklice, v obci.

GPS: 49.2677853N, 17.1908106E

Rok: 1893

Rekonstrukce: 2003

Popis: kamenný sokl i podstavec s římsou a s reliéfem Panny 
Marie, na ktrém stojí litinový kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy:  vzadu:  „Ke cti  a  chvále  Boží  a  za  duše  v  očistci  
věnovala anna Mazánková.“

Historie:  kříž  nechala  postavit  za  své  náklady  Anna  
Mazánková.  Byl  posvěcen  20.8.1893  farářem  Josefem  
Mádrem.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 460

Místo: Prasklice, na hřbitově.

GPS: 49.2685586N, 17.1912086E

Rok: 1871

Rekonstrukce: 1901, 1996, 2003

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  hřbitova.  Na  hranolovém,  
čtyřbokém soklu a podstavci stojí konusový nástavec držící  
kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, 
byť i umřel, živ bude. 1871.“

Historie: postavení tohoto kříže bylo uhrazeno z finančního  
daru  Jana  Navrátila,  výměnkáře  z  čp  48  a  jednoho  
nejmenovaného dobrodince.  Dne 31. října 1871 jej  posvětil  
morkovský farář Martin Navrátil.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 461

Místo: Prasklice, u domu čp 10.

GPS: 49.2694428N, 17.1832525E

Rok: 1952

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná socha svaté Anny s malou Marií  po boku,  
stojící  na  hranolovém,  čtyřbokém  podstavci,  ve  kterém  je  
vložena deska s textem.

Nápisy: vpředu: „Svatá Anno oroduj za nás!“

Historie:  sochu  nechala  postavit  Anna  Foltýnová  (roz.  
Kroutilová)  z  čp 10.  Zhotovení  provedl  sochařský závod z  
Kojetína. Socha stojí na místě bývalého dřevěného kříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 462

Místo: Prasklice, na návsi, u domu čp 23.

GPS: 49.2686897N, 17.1874608E

Rok: 1921

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis: kamenná socha svatého Floriána sloužící jako pomník 
padlým ve válce. Světec zobrazen v běžném ikonografickém 
pojetí. Na kamenném hranolovém, čtyřbokém podstavci jsou 
jména a fotografie padlých. Sochu zhotovil sochařský mistr  
Josef Hlobil z Kojetína.

Nápisy:  vpředu:  „Odhaleno  5.7.1921  při  slavnosti  30.  jubilea  sboru  
dobrovolných hasičů.“ nahoře: „Věčné památce obětovaných 1914-1918.“

Historie:  jména  na  pomníku:  Josef  Foltýn,  Ignác  Tesař,  
Bedřich  Foltýn,  Matěj  Lejsal,  Josef  Hladný,  František  
Novotný, Karel Trávníček, Tomáš Malý, Jan Trávníček, Martin 
Daněk, Josef Daněk, František Daněk, František Dopita, Josef 
Jelínek, Josef Dopita, Valentin Foltýn a František Navrátil.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 463

Místo: Prasklice, u křížové cesty směr Křéby.

GPS: 49.2781425N, 17.1855800E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek s malovaným obrázkem Panny 
Marie Hostýnské a s květinovou výzdobou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 464

Místo: Prasklice, za obcí na křižovatce cest.

GPS: 49.2680344N, 17.1940128E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:dřevěný svatý obrázek za obcí.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.. 465

Místo: Pravčice, u zemědělského družstva.

GPS: 49.3204661N, 17.4963481E

Rok: 1747

Rekonstrukce:

Popis:  kříž  na okraji  obce u silnice,  k níž  je  otočený bokem, nikoliv  
čelem. Čtyřboký hranolový sokl zcela zapuštěný v terénu, na přední straně 
těžko  čitelný  letopočet  1747.  Na  sokl,  zakončený  římsou,  nasedá  
čtyřhranný  kónický  nástavec  završený  opět  římsou  a  nesoucí  kříž  s  
korpusem. Nástavec členěný pouze z čelní strany rytým rámem. Kristus s 
hlavou  skloněnou  k  pravému  rameni  má  bederní  roušku  uvázanou  na  
pravém boku. Nad hlavou nápisová deska INRI.

Nápisy: pouze letopočet 1747.

Historie: v ústním podání je o kříži pověst, že je zde pochován 
nějaký vojenský velitel.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 23027/7-6104
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 466

Místo: Pravčice, na konci obce vpravo za památníkem.

GPS: 49.3319531N, 17.4983481E

Rok: 1937

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na křižovatce polních cest za obcí. Sokl 
dvoustupňový, na něm hranolový čtyřboký podstavec s římsou, 
bez zdobení. Na podstavci krátký nástavec a kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Darovala rodina Darebníkova L.P. 1857.“

Historie: od roku 1857 zde stával jiný kříž (asi dřevěný). Na 
zasedání obecní rady dne 10. října 1937 žádá František Směja 
o příspěvek na podstavec „zeleného kříže“. Kříž bude postaven 
z odkazu zemřelé Františce Darebníkové z její pozůstalosti.  
Starý kříž se na útraty obce odklidí.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 467

Místo: Pravčice, v obci, u cesty na Količín.

GPS: 49.3271328N, 17.5013814E

Rok: 1920

Rekonstrukce: 

Popis:  na  čtyřbokém  hranolovém  soklu  stojí  čtyřboký  
podstavec se stříškou, vpředu s reliéfem Panny Marie Bolestné. 
Na nástavci plastika kalichu.

Nápisy:  vpředu:  „Pojďte  ke  mně  všichni  kteří  pracujete  a  
obtíženi jste, já vás občerstvím.“

Historie: postaven v roce 1920 na místě staršího dřevěného  
kříže. Místu se říká „Na pustým“.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 468

Místo: Pravčice, na hřbitově.

GPS: 49.3286064N, 17.4969514E

Rok: 1892

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  hřbitova.  Na  hranolovém  
čtyřbokém soklu stojí čtyřboký podstavec zakončený římsou. 
V přední nice soška světice. Na nástavci plastika kalichu.

Nápisy: vpředu: „Pochválen buď Ježíš Kristus.“

Historie: kříž vytvořil E. Neumann z Kroměříže a byl postave 
na náklady manželů Kuklových.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 469

Místo: Pravčice, u kostela svatého Floriána.

GPS: 49.3247775N, 17.4951108E

Rok: 1921

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis: kamenná socha svatého Jana Nepomuckého v běžném 
ikonografickém pojetí. Na vysokém hranolovém soklu vysoký 
čtyřboký podstavec s římsou a na něm socha.

Nápisy:  vpředu:  „Oroduj  za  nás  Jene!“  Vzadu:  „Věnovali  
manželé Ignác a Brigita Horáčkovi L.P. 1921.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 470

Místo: Pravčice, směr Němčice, vpravo.

GPS: 49.3304569N, 17.4944614E

Rok:

Rekonstrukce: 1945

Popis:  zděná výklenková kaplička – poklona s  malovaným  
Kristem uvnitř. Na střeše kovový křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: kaple se nachází u památníku obětem druhé světové 
války. V roce 1945 byla náležitě opravena a v květnu 1946  
byla posvěcena.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 471

Místo: Pravčice, v obci, u sokolovny

GPS: 49.3241728N, 17.4941569E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: zděná boží muka s nikami, stříškou a křížem. V nice 
obrázek Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 472

Místo: Pravčice, u silnice do Němčic

GPS: 49.3279964N, 17.4934403E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek se sv. Izidorem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 473

Místo: Prusinovice, křižovatka ulic Holešovská / Pacetl.

GPS: 49.3760575N, 17.5831694E

Rok: 1937

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis: na několika stupňovém hranolovém soklu stojí čtyřboký 
kamenný podstavec velmi detailně zdobený pietou a plastikou 
kalichu. Na krátkém nástavci stojí kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Ó  kříži  zdráv  buď  naděj  všech  v  těch  
hořkých smrti páně dnech a rozmnož milost věřícím nes spásu 
duše kajícím.“

Historie: kříž postaven roku 1937 rodinami vojínů, kteří se  
vrátili živí ze světové války.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 474

Místo: Prusinovice, ul. Plačkov.

GPS: 49.3780147N, 17.5902608E

Rok: 1939

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  stojící  na  hranolovém  čtyřbokém  
podstavci s reliéfem Panny Marie Hostýnské.

Nápisy: vpředu: „Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,  
jenž  jsi  za  nás  trpěl  hříšné  budiž  milostiv  nám.“  A dole:  
„Vítězná ochrano Moravy oroduj za nás.“ Vzadu: „Nákladem 
zbožných farníků 1939.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 475

Místo: Prusinovice, u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.

GPS: 49.3788767N, 17.5875911E

Rok: 1894

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u kostela. Na pětistupňovém soklu stojí 
hranolový,  čtyřboký  podstavec  s  reliéfem  Panny  Marie  
Bolestné. Na něm je hranolový nástavec s textem a s křížem s 
Kristem.

Nápisy:  vpředu  špatně  čitelný  text:  „...dokonavatele  víry  
Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti....“ Vzadu: „Vldp. 
P.  František  Kočí,  +3.2.1785,  60  letý.  Vldp.  P.  František  
Lhotský, +23.9.1853, 44 letý, odpočívejte v pokoji! 1894.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 476

Místo: Prusinovice, u silnice na Pacetluky.

GPS: 49.3811158N, 17.5759011E

Rok: 1922

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž – pomník, složen z několika hranolvých 
kvádrů. Kříž menší s kovovým tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „K uctění památky padlých manželů a otců.  
Karel  Strava,  Antonín  Ležák,  Adolf  Pumprla,  Josef  Chytil.  
Buď vám cizí země lehkou!“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 477

Místo: Prusinovice, na hřbitově

GPS: 49.3787839N, 17.5913672E

Rok:1886

Rekonstrunkce:

Popis: kříž s podstavcem z bílého mramoru. Korpus i destička 
jsou pozlaceny. V podstavci je uveden autor. Ornamenty jsou i 
na  kříži  s  výjimkou  přední  strany.  Text  na  druhém stupni  
vepředu je zlacen, vše ostatní je vyvedeno v černé barvě. 

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení i život, kdo ve mne věří 
byť i zemřel, živ bude. Jan XI.25.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 478

Místo: Prusinovice, za obcí v poli.

GPS: 49.3803119N, 17.5964125E

Rok: konec 18. stol.

Rekonstrukce:

Popis: čtyřboká pilířová zděná boží muka. Objekt drobné architektury je 
umístěn  na  izolovaném základě.  Jednotlivé  strany jsou  hladké  v  horní  
třetině doplněné oběžnou kordonovou lištou, nad níž jsou jednotlivé strany 
pročleněny mělkými nikami se záklenky. Na severozápadní straně je nika 
opatřena prosklenými dvířky a malou soškou sv. Anny. Stojící figurka v  
mnišské kutně,  přepásané provazem hnědé barvy,  drží  pravou rukou na  
boku  dítě  a  v  levé  okvětí  lilie.  Na  bednění  niky  je  ve  vrcholu  malý  
vyrezávaný profil  latinského kříže.  Ve  vrcholu  je  vyložená  profilovaná  
korunní římsa, nesoucí stanovou střechu, krytou pálenou bobrovkou. Ve  
vrcholu je pak kovový latinský kříž se čtveřicí paprsků v křížení.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 37653/7-6107
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 479

Místo: Prusinovice, ul. Holešovská, před obcí

GPS: 49.3719650N, 17.5787311E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: ve vitrínce soška Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 480

Místo: Prusinovice, u silnice Přerovská

GPS: 49.3872483N, 17.5822589E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 481

Místo: Prusinovice, u domu čp 331.

GPS: 49.3834742N, 17.5846100E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek s Pannou Marií.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 482

Místo: Prusinovice, u cesty na Turovice.

GPS: 49.3961797N, 17.5819742E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný kříž se svatým obrázkem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 483

Místo: Přílepy, náves, u zvonice.

GPS: 49.3208964N, 17.6139806E

Rok: 1764

Rekonstrukce: 1952, 2007

Popis:  původní pozdně barokní příž umístěný ve spodní části protáhlé  
obdélné  návsi  obce  Přílepy.  Výškově  odstupňovaný  sokl  je  členěn  
profilovanou podnoží a navazujícím nástavcem s postranními volutovými 
křídly, ve vrcholu zakočený vyloženou profilovanou zalamovanou římsou. 
Čelní strana soklu je osazena deskovou erbovní kartuší aliančního znaku  
majitelů  panství.  Heraldicky  vlevo  se  znakem  hraběte  Jana  Rudolfa  
Komínka z Engelhausu v půleném poli heraldicky vpravo s figurou věže a 
vlevo figurou půlorlice.  Vpravo je znak jeho manželky hraběnky Maria  
Sylvy della Fosse s nakoso kladeným břevnem s figurou kotvy, v postraních 
pak figurami květů. Plasticky bohatá rokajová kartuš je v klenotu doplněna 
hraběcí  pětihrotou korunou.  V dolní  části  po stranách  je  dvojice  číslic  
dávající  souborně  letopočet  1764.  Profilovaná  římsa  v  přední  části  
zalomená nad volutovou konzolou nese trojici  světeckých soch výrazně  
podživotní  velikosti.  Ve středu se sv.  Panny Marie Bolestné klasického  
ikonografického  pojetí  s  gestem  žalu,  flankovaným  vlevo  figurou  sv.  
Vendelína v pastýřském oděvu s kloboukem, holí a symbolem ovce u pravé 

nohy. Napravo je pak umístěna socha sv. Huberta v kněžském rouchu s krucifixem a nádobou s vodou. Mezi sochami 
pokračuje architektura kříže čtyřbokým nástavcem s patkou a hlavicí, plošně členěný lineárními lizénovými rámy se 
segmentově vypnutými horním a dolním břevnem, na níž dosedá vlastní těleso kříže s prověšeným korpusem Krista 
pokrčených a k sobě natočených kolenou. Hlava se předklání k pravému rameni. Výrazným modelačním momentem je 
zejména partie drapérie bederní roušky.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1764.

Historie:  jde o nejstarší  památku obce Přílepy.  Kříž  
nechali vystavět hrabata Marie a Rudolf Komínkovi,  
kteří vlastnili přílepské panství v letech 1758 – 1778. U 
kříže se po staletích konalo modlení. Od kříže se též  
odcházelo  na  pouť  na  sv.Hostýn  a  to  vždy  na  
sv.Floriána 4.května. Poslední procesí bylo roku 1948. 
V roce 1952 byl kříž přenesen o několik metrů výše.  
Přitom se v původním základu našla kulatá schránka, v 
níž byli údaje z doby stavění kříže v roce 1764. Tato  
schránka  byla  doplněna  o  zprávy  současné  (1953),  
opětovně zatavena cínem a vložena do nového základu. 
Uzavření  schránky  prováděl  zámečník  pan  Jindřich  
Podola.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 45265/7-6111
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 484

Místo: Přílepy, v obci.

GPS: 49.3225278N, 17.6102517E

Rok: 1864

Rekonstrukce: 2007

Popis:  na dvoustupňovém čtyřbokém soklu stojí  osmiboký,  
hranolový podstavec a na něm užší nástavec s římsou, nesoucí 
poměrně velký kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1864.

Historie:  roku  1864  jej  nechal  postavit  tehdejší  majitel  
Přílepského zámku Karel Maxmilián Seilern. U kříže bývalo  
poslední zastavení pohřebního průvodu. Kříž byl odvezen na 
opravu roku 2007.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 485

Místo: Přílepy, v obci, naproti školy.

GPS: 49.3193144N, 17.6173525E

Rok: 1928

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis: kamenná socha svatého Václava stojící na hranolovém, 
čtyřbokém podstavci a soklu. Po boku sochy dva hranolové  
podstavce se jmény 28 padlých občanů za první světové války.

Nápisy: vpředu: „Svatý Václave oroduj za nás! Spěte sladce s 
P. Bohem padlí hrdinové ve světové válce, v pokoji!

Historie: pomník svatého Václava stojí před školou vedle lípy 
z  roku  1878  od  28.  října  1928.  Na  pamětních  deskách  je  
umístěno 28 fotografií a jmen našich občanů, kteří padli za  
I.světové války na straně Rakousko-Uherské armády v letech 
1914  –  1918.  Dala  jej  vystavět  tehdejší  Lidová  strana  v  
Přílepích, za pomoci sbírek u všech občanů.V podvečer svátku 
sv.Václava se u pomníku scházejí místní věřící ke společné  
modlitbě a prosbám. 

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 486

Místo: Přílepy, u silnice do Holešova.

GPS: 49.3238636N, 17.6069111E

Rok: 1760-1780

Rekonstrukce: 2008

Popis: kamenná boží muka s nikou, ve které je soška Panny 
Marie a květinová výzdoba.

Historie: v roce 1755 přišla do obce dcera učitele z Valašska. Tato dívka 
měla poměr s mysliveckým mládencem, který však nezůstal bez následků. 
Když rodiče zjistili,  že je  dívka v "požehnaném stavu" a  myslivec  byl  
přeložen na Dřevohosticko, vyhnali ji z domu. Dívka přešla několik vesnic, 
avšak nikde nenašla přístřeší. Tak tomu bylo i v Přílepích, kde se místní báli 
hanby proto, že by se tu narodilo nemanželské dítě a též proto, že neměli 
ničeho nazbyt. Dívka po té odešla pod hrušku, která se nacházela na louce 
před vsí mezi "hačkami" a cestou do Holešova. Tam porodila dítě. Matka i 
novorozeně zemřeli. Tu se u lidí probudilo svědomí a na památku pověsili 
na hrušku obrázek. Když byla pastvina přeměněna v pole a hruška skácena, 
byl obrázek přenesen k cestě.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 487

Místo: Přílepy, u silnice do Holešova.

GPS: 49.3238831N, 17.6072436E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek ve vitrínce.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: obrázek se postupně mění, do roku 2015 ude byl sv. 
Josef s Ježíškem, po roce 2015 barevný obraz Ježíše Krista.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 488

Místo: Přílepy, na stromě u hl. Silnice

GPS: 49.3134061N, 17.6311275E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek na stromě za obcí.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 489

Místo: Přílepy, nad obcí

GPS: 49.3205272N, 17.6206069E

Rok: 1882

Rekonstrukce: 1990, 2002

Popis a historie: V trati "Hůrka" - les nad obcí, kde v těsné 
blízkosti  probíhá  hranice  s  katastrem  Lukoveček,  byla  za  
působení  pravděpodobně  Karla  Max.  Seilerna  postavena  
kaplička zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské. Konají se zde 

"májové" bohoslužby na Floriánka a pak modlení o nedělích.  
Byla  opravována  v  roce  1990  i  v  roce  2002,  kdy nastalo  
zpevnění zdí a oprava fasády. Tato významná památka, lesní  
kaple Panny Marie Svatohostýnské nad obcí, byla vystavěná v 
roce  1882.  V  kapli  se  během  léta  konají  pobožnosti  a  
bohoslužby  sloužené  kněžími  holešovské  farnosti.  Původní  
trojdílný oltář byl poškozen při vloupání a historicky cenné  
obrazy z něj byly vyřezány a ukradeny. Dnes je ve středovém 
rámu  oltáře  umístěn  obraz  Panny  Marie  s  Jezulátkem  a 

reliéfem modlícího se Krista. Kaple je vybavena převážně z darů místních občanů. Každoročně v 
květnu se zde koná pouť "Na Floriánka". V roce 2002, se při příležitosti návštěvy Přílep zúčastnili 
této události taktéž poslední potomci hrabat Seilernů.



Objekt č.: 490

Místo: Rajnochovice, u kostela svaté Anny.

GPS: 49.4114878N, 17.8219489E

Rok: 1737

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  korpusem  na  vysokém,  čtyřbokém  
hranolovitém  podstavci,  na  jehož  přední  straně  je  nápis  s  
chronogramem.

Nápisy:  vpředu:  „Ave  Crucifixe  Dux  meus  ave.“  Překlad:  
„Buď pozdraven, ukřižovaný, můj průvodce.“

Historie: kříž postaven při budování kostela v roce 1737.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 30942/7-6112
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 491

Místo: Rajnochovice, na hřbitově, u kostela.

GPS: 49.4117194N, 17.8213908E

Rok: 1844

Rekonstrukce: 1933

Popis: kamenný kříž na hřbitově. Sokl i podstavec čtyřboký  
hranol, s textem na všech stranách. Nástavec vysoký s římsou, 
na kříži kovový pozlacený Kristus.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne  
byť i umřel živ bude. 1844." Vpravo: "Odpočinutí věčné dejž 
jim Pane a světlo věčné ať jim svítí, odpočívejtež v pokoji,  
amen." Vlevo: "I vy buďte připraveni nebo v kterou hodinu se 
nenadějete  syn  člověka  příjde."  Vzadu:  "Tento  sv.  Kříž  
obnoviti dala z úcty a lásky vděčná rodina Frant. Dubjáka z  
Podhrad. Lhoty u parní pily přejetého 10.6. LP 1933."

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 492

Místo: Rajnochovice, naproti faře.

GPS: 49.4116503N, 17.8199497E

Rok: 1750

Rekonstrukce: 2013

Popis:  socha  sv.  Jana  Nepomuckého.  Socha  světce  je  umístěna  na  výškově  
profilovaném soklu  v linii  vzrostlých lip  výrazně zapůštěném v terénu,  vlivem  
navýšení úrovně probíhající komunikace. Na výraznějí profilované patě je umístěno 
čtyřboké obdélné tělo soklu s pozvolným mírně konvexním prohnutím stěn, které 
jsou plošně zdobeny sekanými lineárními rámy s konvexně probranými kouty s  
absencí pravděpodobně dříve umístěného textu. Sokl je ve vrcholové části završen 
výrazněji vyloženou a profilovanou římsou. Socha světce stojí na nízké profilované 
podnoži.  Sv.  Jan  Nepomucký  je  ztvárněn  v  ustáleném  ikonografickém  pojetí  
kanovnického trojdílného oděvu s biretem na hlavě. Postava je podána ve výrazném 
kontrapostu s vahou na pohledově pravé noze a v koleni pokrčenou a mírně do  
strany vysunutou levou nohou. Horní polovina těla se mírně naklání nad pravý bok. 
Probíhající  diagonála  je  zakončena  mírným  předklonem  hlavy  s  pohledem  
orientovaným na v pravici držený krucifix s korpusem Krista. Levá ruka po zápěstí 
chybí,  ale  pravděpodobně  držela  palmovou  ratolest  s  ohledem na  uplatňované  
kompozice.  Hmotově  odlišená  kvalita  materiálů  jednotlivých  částí  oděvu  se  
projevuje  v  charakteru  záhybů  a  četnosti,  odrážející  pohyb  partií  těla  i  
protisměrného  zhybnění  vlivem  vnějších  povětrnostních  podmínek,  podtrhující  
dynamický vzhled jinak poklidného výrazu světce.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 47865/7-6116
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 493

Místo: Rajnochovice, u silnice, u autobusové zastávky.

GPS: 49.4161750N, 17.8062494E

Rok: 

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kaple  Sedmibolestné  Panny  Marie  stojící  u  silnice.  
Uvnitř  oltář  se  soškami  Panny Marie  a  Ježíše.  Na stěnách  
obrázky a malé kříže.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 494

Místo: Rataje, křižovatka cest Sobělice – Rataje.

GPS: 49.2773886N, 17.3403047E

Rok: 1881

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  před  obcí  na  rozcestí.  Na  nízkém,  
odstupňovaném soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec,  
zakončený  římsou.  Vpředu  v  nice  je  soška  Panny  Marie  
Bolestné. Nástavec nízký, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnovali Josef a Františka Lehkoživ manželé 
č. 19 z Popovic.“ Na boku: „Na památku sv. Missie 1881.“

Historie: dříve zde stával starší dřevěný kříž. Reverzem z 8.  
září 1838 se obec Ratajská zavázala místo starého a věkem  
sešlého  kříže  nový  kříž  postavit  a  po  budoucí  léta  jej  
opravovat.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 495

Místo: Rataje, v obci při výjezdu na Šelešovice.

GPS: 49.2694139N, 17.3384792E

Rok: 1883

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  v  obci.  Na  nízkém,  čtyřbokém,  
hranolovém soklu  stojí  vysoký,  čtyřboký,  reliéfně  zdobený  
podstavec  zakončený  stříškou,  pod  kterou  je  soška  Panny  
Marie Bolestné. Nástavec navazuje na podstavec a nese kříž.

Nápisy: vzadu: „Nákladem obce Rataj 1883.“

Historie: tento kříž byl vystavěn na návrh Jana Vrtěla z roku 
1882. Již v září 1883 projednávala obec pořad svěcení kříže. V 
roce 1921 se u kříže konala česká mše.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 496

Místo: Rataje, v obci, u bus zastávky směr Popovice.

GPS: 49.2737350N, 17.3346253E

Rok: 1904

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenný kříž v obci. Na nízkém čtyřbokém soklu stojí 
vysoký čtyřboký podstavec zakončený stříškou, bohatě reliéfně 
zdobený,  vpředu  s  plastikou  Panny  Marie  Bolestné.  Nad  
stříškou plastika kalicha. Nástavec čtyřboký s římsou, nesoucí 
kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Kříž  tento  postaven  nákladem  obce  L.P.  
1904.“

Historie: na tomto místě stával starší dřevěný kříž, který byl  
roku 1904 nahrazen novým kamenným křížem, o který se obec 
ratajská  zavázala  starat  (podle  reverzu  ze  dne  1.11.1904.).  
Slavnostně vysvěcen byl 22. června 1905 děkanem dp. 
Josefem Kubánkem.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 497

Místo: Rataje, před kostelem sv. Petra a Pavla.

GPS: 49.2726994N, 17.3343333E

Rok: 1884

Rekonstrukce:

Popis: mramorový kříž u místního kostela. Sokl i podstavec  
čtyřboké hranoly s textem. Nástavec nízký, držící kříž.

Nápisy:  vpředu:  „Klaníme  se  tobě  o  Pane  Ježíši  Kriste,  a  
dobrořečíme  tobě,  neboť  skrze  svatý  kříž  svůj  svět  jsi  
vykoupil. Tak Bůh miloval svět že Syna svého jednorozeného 
dal aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
Jan 3,16. Sv. Missie LP 1920.“ Vzadu: „Tento kříž obětovali  
Ludvík a Josefa Poledňák ze Sobělic 1884.“

Historie: 

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 498

Místo: Rataje, za obcí u polní cesty.

GPS: 49.2644333N, 17.3536347E

Rok: 

Rekonstrukce: 1966

Popis:  kamenný kříž v poli.  Na odstupňovaném soklu stojí  
čyřboký vysoký podstavec, zakončený římsou. Nástavec nízký, 
hranolový, nesoucí kříž.

Nápisy:  vpředu:  „Já  jsem  cesta,  pravda  a  život.“  Vzadu:  
„Obnoveno roku 1966 C a J.K.“

Historie: podle pověsti v těchto místech stával mlýn. Každý 
majitel drahlovského mlýna je povinen tento kříž opravovat.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 499

Místo: Rataje, na hřbitově.

GPS: 49.2742861N, 17.3362458E

Rok: 1895

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na odstupňovaném 
soklu,  jehož  horní  část  je  reliéfně  zdobená  stojí  čtyřboký,  
hranolový podstavec, zakončený římsou. Vpředu v nice soška 
Panny Marie Bolestné. Nad římsou nástavec bohatě zdobený s 
plastikou kalicha, nad kterou je kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnovali ke cti a chvále Boží obce Rataje,  
Sobělice a Drahlov, 1895.“

Historie:  kříž  zhotovil  kameník  a  sochař  J.  Mergenthal  z  
Kroměříže roku 1895.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 500

Místo: Rataje, u polní cesty za obcí.

GPS: 49.2714025N, 17.3417572E

Rok: 1872

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v poli za obcí. Na vysokém čtyřbokém 
soklu stojí vysoký hranolový, čtyřboký podstavec, zakončený 
římsou.  Vpředu je  vložena  deska  s  těžko čitelným textem.  
Přímo na podstavec navazuje menší kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu letopočet 1872.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 501

Místo: Rataje-Popovice, v obci, u lípy.

GPS: 49.2782653N, 17.3295322E

Rok: 1905

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v obci. Na dvoustupňovém, čtyřbokém 
soklu  stojí  třístupňový,  hranolový,  čtyřboký  podstavec  
zakončený římsou. Vpředu soška Panny Marie. Nad římsou  
nízký nástavec držící kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Pojďte  ke  mne  všichni,  kteří  pracujete  a  
obtíženi jste. Mar. 11,28.“ Vzadu: „Postaveno nákladem obce 
Popovic L.P. 1905.“

Historie: povolení k posvěcení kříže bylo vydáno 17. května 
1905. Posvěcen byl kříž dne 21. května 1905.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 502

Místo: Rataje-Popovice, u cesty na Zlobice.

GPS: 49.2844469N, 17.3254406E

Rok: 1920 (?)

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  u  cesty  sloužící  jako  pomník  padlým  v  1.  
světové  válce.  Na  odstupňovaném  soklu  stojí  hranolový,  čtyřboký  
podstavec s reliéfním zdobením a zakončený římsou. Nástavec čtyřboký s 
reliéfem Panny Marie Bolestné. Vpředu deska se jmény padlých.

Nápisy: vzadu: „Občané Popovičtí svým padlým druhům ve  
světové válce 1914-1918.“  Zboku:  „Pojďte  ke mne všichni  
kteří pracujete a obtíženi jste, Mat. V.“

Historie:  kříž  zhotovil  kameník a  sochař  J.  Mergenthal  z  Kroměříže.  
Jména padlých:  Jaroslav  Zavřel,  Isidor  Vrzal,  Alois  Neuman,  Stanislav  
Foltýn,  Karel  Vrzal,  Alois  Tvrdý,  František Krčmář,  Antonín Šamánek,  
Jaroslav Dřímal,  Josef Opluštil,  Michal Poltoranos,  Josef Lehkoživ, Jan  
Zapletal, František Holubec.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 503

Místo: Rataje-popovice, na hřbitově Popovice.

GPS: 49.2758769N, 17.3319269E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  místním  hřbitově.  Vzhledem  se  
podobá  kříži  na  vedlejším  hřbitově  v  Ratajích.  Na  
odstupňovaném soklu  stojí  hranolový,  čtyřboký  podstavec,  
zakončený  římsou.  Vpředu plastika  Panny Marie  Bolestné.  
Nad římsou čtyřboký  nástavec  zakončený  stříškou.  Vpředu  
plastika pozlaceného kalichu. Nad stříškou kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 504

Místo: Rataje v obci, před domem čp 7.

GPS: 49.2703531N, 17.3362403E

Rok: 1760

Rekonstrukce: 1879, 2004

Popis:  na  třístupňové  podnoži  čtyřboký  sokl,  uprostřed  
konvexně tvarovaný a zakončený římsou. Sokl na čelní straně 
zdobí v rytém rámu reliéf sv. Floriána,  který drží  v pravici  
nádobu, z níž lije vodu na hořící budovu, v levici pak praporec. 
Světec je oděn ve vojenské suknici, na hlavě, nakloněné mírně 
doprava,  má  přilbu.  Ostatní  strany  soklu  nesou  ryté  rámy  
kasulového tvaru, pod rámem na zadní straně vyrytý letopočet 
1760 zvýrazněný hnědou barvou. Na sokl nasedá sloup s horní 
částí  ukončenou  prstencem,  na  něm  socha  Panny  Marie  s  
Ježíškem.  Madona  má  pravou  nohu  výrazně  v  koleně  
pokrčenou, náznak esovitého prohnutí těla kompozici oživuje. 
V levici drží Ježíška, pravici natahuje mírně dopředu. Ježíšek s 
pozlacenou kovovou gloriolou na hlavě v diagonální poloze,  
svou  pravici  má  položenou  na  Mariině  hrudi,  v  levici  drží 

symbolické jablko (Kristus jako druhý Adam). 

Nápisy: vzadu letopočet 1760.

Historie:  socha byla postavena v roce  
1760  po  velkém  požáru  v  obci.  
Každoročně,  v  den  svatého  Floriána,  
bylo  vedeno  k  této  soše  procesí  za  
ochranu obce před požárem. Socha byla 
opravena v roce 1879 nákladem 70 zl.  
Celkově  byla  znovu  opravena  v  roce  
2004.

Status: kulturní památka č. ÚSKP
29521/7-6121. Chráněno od 3.5. 1958.

Detail na podstavec s reliéfem svatého Floriána.



Objekt č.: 505

Místo: Roštění, v obci, před domem čp 59.

GPS: 49.3664908N, 17.5336189E

Rok: 1907

Rekonstrukce: 2018

Popis:  kamenný kříž  v obci.  Na několika stupňovém soklu  
stojí hranolový, čtyřboký, zdobený podstavec s reliéfem Panny 
Marie, zakončený rovnou římsou. Na vykrojeném nástavci kříž 
s kovovým tělem Krista.

Nápisy:  vzadu:  „Kříž  tento  věnovali  ke  cti  a  chvále  Boží  
manželé Závrbských z Roštění dne 4. června 1907.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 506

Místo: Roštění, na místním hřbitově.

GPS: 49.3636925N, 17.5359731E

Rok: 1934

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  hřbitova.  Na  širokém  
třístupňovém  soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec,  
vpředu zdobený reliéfem piety a po bocích reliéfy svatých. Na 
nástavci je plastika kalichu a následuje kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení i život - kdo ve mne věří 
živ bude.“ Vzadu: „Postaveno ke cti a chvále Boží nákladem 
manželů Františka a Anny Řihákových rolníků v Roštění z čís. 
62 L.P. 1934.“

Historie: kříž vytvořil sochař Jenista z Bystřice pod Hostýnem 
v roce 1934.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 507

Místo: Roštění, nad obcí u polní cesty.

GPS: 49.3701197N, 17.5405594E

Rok: 1833

Rekonstrukce: 50 či 60. roky 20. stol.

Popis:  kamenný  kříž  nad  obcí.  Na  čtyřbokém hranolovém  
soklu stojí barokně vykrojený podstavec s volutami a s kartuší, 
ve které je letopočet. Nástavec zdobený plastikou pozlaceného 
kalichu a s prázdnou kartuší. Na nástavci stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu v kartuši letopočet 1833.

Historie: kříž původně stával na bývalém hřbitově, kde byli  
pochováni Poláci. Kdysi prý celá vesnice vymřela morem a  
byla obydlena přišlími Poláky. Letopočet 1833 připomíná rok, 
kdy v obci řádila cholera a vyžádala si přes sto životů. Kříž byl 
přesunut podruhé o něco výše z důvodu výstavby domů.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 508

Místo: Roštění, v poli směrem na Rymice.

GPS: 49.3560239N, 17.5434072E

Rok: 1899

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  stojící  v  polích  za  obcí.  Na několika  
stupňovém, hranolovém, čtyřbokém soklu stojí bohatě zdobený 
čtyřboký podstavec se stříškou. Vpředu je reliéf Panny Marie, 
po bocích plastiky křížů. Na krátkém nástavci s římsou stojí  
kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu: „Ó Maria vždy pomož!“ Dole: „Pozdraven  
buď Kříži svatý, ó jak krásný hest tvůj kmen, skvít se budeš na 
obloze,  až  Pán  příjde  v  soudný  den.“  Vzadu:  „Nákladem  
manželů Doleželíkových. Roštění čís.44. 1899.“

Historie: od kříže je výhled po okolí na kapličku u Roštění,  
poklonu u Rymic a starý větrný mlýn v Rymicích.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 509

Místo: Roštění, v obci při výjezdu na Pacetluky.

GPS: 49.3681569N, 17.5415383E

Rok: 1968

Rekonstrukce:

Popis:  ocelový kříž s Ukřižovaným stojící na konci obce u  
domu čp 145. Nad Kristem tabulka s nápisem INRI.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: na tomto místě stával starší dřevěný kříž, který ale  
věkem sešel a byl v roce 1968 vyměněn za nový.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 510

Místo: Roštění, za obcí, u silnice směr Pacetluky.

GPS: 49.3692542N, 17.5459544E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  dřevěný kříž s plechovým malovaným Kristem a se  
štítkem INRI na kříži.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 511

Místo: Roštění, v obci u kostela sv. Floriána.

GPS: 49.3641506N, 17.5343358E

Rok: 1899

Rekonstrukce: 1965

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  s  malým  
Ježíškem v náručí. Socha zdobena zlatými detaily (korunky na 
hlavách,  blesky,  půlměsíc).  Podstavec  čtyřboký  zakončený  
stříškou. Sokl třístupňový hranolový čtyřboký.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá  Panno Maria  Hostýnská Oroduj  za  
nás!“ Vzadu: „Darovali dobrodinci Roštěnští za ochranu Boží 
a ku cti nejblahoslavenější Panny Marie, 1899. Obnoveno L.P. 
1965.“

Historie: 

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 512

Místo: Roštění, na zdi věže kostela.

GPS: 49.3641072N, 17.5340756E

Rok: 1932

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha svatého Floriána stojící na podstavci na 
čele  věže  kostela.  Socha  je  vytvořena  v  běžném  
ikonografickém pojetí.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: socha je součástí kostela svatého Floriána, který byl 
postaven v letech 1932 – 1933.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 513

Místo: Roštění, na konci obce ve směru na Kostelec.

GPS: 49.3660183N, 17.5281431E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  výklenková  kaplička  sloužící  jako  pomník  obětem  
druhé světové války. Vpředu zasklená nika se soškou Ježíše a 
pod ní vložená deska s textem a jmény.

Nápisy:  vpředu na desce: „Při osvobozování obce 6.V.1945  
obětovali svůj život: Halaška Svat., Matulík Oldř., Pagáč Josef, 
Polášek  Al.,  Pospíšil  K.,  Pospíšilík  Jiří.  Věčná  buď  vaše  
památka! L.P. 1955.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 514

Místo: Roštění, za obcí, u polní cesty za družstvem.

GPS: 49.3602092N, 17.5417036E

Rok: pol. 19. stol.

Rekonstrukce: 

Popis: objekt poklony na půdorysu obdelníka je opatřen hladkou fasádou 
bez profilace. Betonový izolační základ v šířce cca 20cm po obvodu stavby. 
Zděná poklona je opatřena přízemním soklem z kladených glazovaných  
obdélných kachlí hnědého odstínu o výšce cca 30cm. Na čelní straně je  
pročleněna  hlubokou  nikou  se  segmentovým  záklenkem  s  novodobým  
obrazem Božského srdce Páně, krytý dřevěnou okenní výplní kvadratické 
osmidílné osnovy. Na líci je osazena v pevné liště kovová mříž klasicky  
svislých  kovových  prutů  kruhového  profilu  se  dvěma  vodorovnými  
lištovými poutci. Drobnou architekturu ukončuje nad nízkou fabionovou  
římsou šikmina střechy, kryté eternitem.

Historie: u kaple stojí lípa srdčitá, s obvodem kmene 280 cm a 
výškou přes 18 m. Jde o památný chráněný strom ČR.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 20856/7-6122
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 515

Místo: Roštění, polní cesta za Novou ulicí.

GPS: 49.3642169N, 17.5311600E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: zděná poklona s výklenkem a s výzdobou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 516

Místo: Roštění, u silnice do Kostelce.

GPS: 49.3673089N, 17.5231894E

Rok: 

Rekonstrukce: chystá se (2022)

Popis: na kovovém sloupku plechová vitrínka pro svatý 
obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: podle starosty byl tento svatý obrázek zničen nebo 
ukraden a bude se chystat jeho obnova.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 517

Místo: Roštín, před kostelem sv. Anny.

GPS: 49.1889864N, 17.2860311E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  před  kostelem.  Na  odstupňovaném,  
čtyřbokém  soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  
zakončený stříškou. Vpředu na podstavci je soška Panny Marie 
Bolestné. Nástavc nízký, čtyřboký, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 518

Místo: Roštín, před domem čp 208.

GPS: 49.1869594N, 17.2813156E

Rok: 1919

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  obci.  Na  třístupňovém hranolovém  
čtyřbokém soklu stojí čtyřboký podstavec zakončený římsou se 
segmentem. Vpředu vložena deska s těžko čitelným textem.  
Nástavec osmiboký s plastikou kalichu, držící kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Tento kříž byl zbudován ke cti a chvále Boží 
na poděkování Pánu Bohu za ochranu ve světové válce od  
manželů Jana a Veroniky Šumberových a Františka a Anny  
Kozových roku 1919.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 519

Místo: Roštín, u silnice na Lebedov.

GPS: 49.1954461N, 17.2881703E

Rok: 1899

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice.  Na  čtyřbokém hranolovém  
soklu  stojí  čtyřboký  hranolový  reliéfně  zdobený  podstavec  
zakončený římsou. Nástavec nízký, zdobený, držící kříž.

Nápisy: vzadu: „Postaven od Petr Nedvěd výminkář z Roštína, 
L.P. 1899.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.. 520

Místo: Roštín, u domu čp 183.

GPS: 49.1918294N, 17.2935692E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice.  Na  čtyřbokém hranolovém  
soklu  stojí  čtyřboký  hranolový  reliéfně  zdobený  podstavec  
zakončený římsou. Nástavec nízký, zdobený, držící kříž.

Nápisy: vpředu: „Dokonáno jest.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 521

Místo: Roštín, na hřbitově u kostela sv. Jakuba.

GPS: 49.1822592N, 17.2769078E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  hřbitově.  Na  odstupňovaném  
čtyřbokém  soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  s  
vloženou deskou. Nástavec třístupňový, nesoucí kříž.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 522

Místo: Roštín, u brány ke kostelu sv. Jakuba.

GPS: 49.1823986N, 17.2768350E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  u kostela.  Na čtyřbokém, hranolovém  
soklu  stojí  čtyřboký reliéfně  zdobený podstavec  zakončený  
římsou. Nástavec je vysoký, čtyřboký, konický nesoucí kříž s 
ulomenou vrchní částí.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.. 523

Místo: Roštín, v lese v části Kamínka.

GPS: 49.1875272N, 17.3070764E

Rok: 1847

Rekonstrukce:

Popis:  kříž  v  lese.  Na  soklu  stojí  kamenný,  čtyřboký,  
hranolový podstavec, reliéfně zdobený, zakončený římsou, na 
které je kovový nástvec držící kříž.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1847.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 524

Místo: Roštín, u silnice na Těšánky.

GPS: 49.1973294N, 17.2881047E

Rok: 1921

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské u silnice. Na 
čtyřbokém  soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  
zakončený  římsou,  nad  kterou  stojí  socha  Panny  Marie  s  
malým Ježíškem v náručí.

Nápisy:  vpředu:  „Pomocnice  křesťanů  vem  nás  ve  svou  
ochranu.“ Vzadu: „L.P. 1921.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 525

Místo: Roštín, před kostelem sv. Anny.

GPS: 49.1890067N, 17.2861456E

Rok: 1728

Rekonstrukce: 2010

Popis: před farním kostelem v centru obce Roštín je umístěna 
socha sv. Jana Nepomuckého. Vrcholně barokní socha světce 
ustáleného  ikonografického  pojetí  je  upevněna  na  výškově  
odstupňovaný sokl na dvoustupňové podestě. Patní část soklu 
krychlového  profilu  se  splávkem  ve  vrcholu,  přechází  v  
hranolový  dřík  s  konvexním  zhybněním  spodní  čtvrtiny  
rozsahu a ve vrcholu je zakončen profilovanou římsou, nesoucí 
podnož sochy. Na čelní straně středové části soklu je v ploše 
sekaný lineární rám s ujmutými kouty a vploše majuskulním 
nápisem. Sv. Jan je podán tradičně v trojdílném kanovnickém 
rouchu v podživotní velikosti výrazného kontrapostu s vahou 
na levé noze a s vytlačeným kolenem pravé nohy. Pohyb se  
odráží  v  esovitém  prohnutí  s  vysunutím  pravého  ramene.  
Hlava mírně zakloněna s pootočením k pravému rameni vzhlíží 

vzhůru. Pravicí přidržuje opřený krucifix s korpusem Krista na pravém předloktí a levicí uchopuje 
spodní břevno kříže. Hlava s plnovousem a kadeřemi je kryta biretem s hvězdnou gloriolou. Oděv 
je prodchnut  výraznějším dynamickým zhybněním s patrným drobnopisným podáním v částech 
struktury krajkových bordur jednotlivých částí oděvu.

Nápisy: vpředu: „S. Joanes Nepomuceneis ora 
pro  nobis  1728.“  Překlad:  „Svatý  Jene  
Nepomucký, oroduj za nás, 1728.“

Historie:  socha  byla  kompletně  opravena  v  
letech 2009-2010.

Status: kulturní památka č.
ÚSKP 46158/7-6124
Chráněno od 3.5.1958.

Detail na sochu sv. Jana Nepomuckého.



Objekt č.: 526

Místo: Roštín, v lese u Roštínské studánky.

GPS: 49.1835408N, 17.3087269E

Rok: 1907

Rekonstrukce: 2007

Popis: kamenná kaplička se sochou Panny Marie Loretánské 
stojící v lese u studánky.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  Roštínská kaple stojí asi 1,5 km jihovýchodně od  
Roštína za bývalým panským dvorem Kamínka. Ze studánky 
vytéká silný pramen čisté pitné vody – už za starých časů sem 
lidé chodili pro vodu, neboť věřili, že je zázračná a má velkou 
léčivou moc. Výtok je uzavřen kohoutkem. V roce 2007 bylo 
okolí kaple upraveno a byla zde sloužena mše svatá.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 527

Místo: Roštín, u silnice ke kostelu sv. Jakuba.

GPS: 49.1842933N, 17.2775617E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek u silnice. Na dřevěném kříži je uchycen 
obrázek Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 528

Místo: Rusava, u kostela Povýšení sv. Kříže.

GPS: 49.3550194N, 17.7009483E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: dřevěný kříž s plechovým, malovaným Kristem, krytý 
stříškou. Okolo kříže dřevěný plot.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 529

Místo: Rusava, u kostela Povýšení sv. Kříže.

GPS: 49.3551172N, 17.7010233E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Lurdské  stojící  ve  
výklenku u zdi kostela. Okolo květinová výzdoba.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 530

Místo: Rychlov, u kaple.

GPS: 49.4040956N, 17.6491869E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž vedle kaple sv. Jana Nepomuckého. Na 
čtyřbokém hranolovém soklu stojí vykrojený podstavec a na  
něm nástavec držící kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu  špatně  čitelný:  „Můj  nejsladší  Ježíši...duši  
mou.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 531

Místo: Rychlov, nad obcí v poli, u posezení.

GPS: 49.3973867N, 17.6451217E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž v poli.  Na odstupňovaném soklu stojí  
čtyřboký, hranolový podstavec s římsou, kde vpředu a vzadu je 
vložená deska s textem. Nástavec dvoustupňový a na něm kříž 
s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Časy plynou, roky minou, přátelství však s 
láskou přilnou, věrná láska dodá síly, spojí světadíly.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 532

Místo: Rymice, u silnice před obcí.

GPS: 49.3405464N, 17.5400983E

Rok: 1896

Rekonstrukce: 2005

Popis: kamenný kříž stojící u ilnice z Holešova do Rymic. Na 
čtyřbokém  soklu  stojí  osmiboký  podstavec  zakončený  
lomenou stříškou. Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné. Nad  
podstavcem čtyřboký nástavec držící kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Ó  vy  všichni,  kteří  jdete  touto  cestou,  
pohleďte a  vizte,  je-li  bolest  vaše jako bolest  má.“  Vzadu:  
„Věnovali Donat a Karolina manželé Vlachovi 1896.“

Historie: kříž byl rozlomen na několik částí při kombajnové  
sklizni (asi 2005). Agrodružstvo Roštění jej nechalo opravit.  
Nedaleko kříže je malý pomníček, který připomíná místo, kde 
6.5.1945 zemřelo rukou Nacistů 17 vojáků.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 533

Místo: Rymice, v obci, u autobusové zastávky.

GPS: 49.3446736N, 17.5293800E

Rok: 1856

Rekonstrukce: 2008

Popis: kamenný kříž u autobusové zastávky, u hlavní silnice. 
Na  nízkém,  čtyřbokém  soklu  stojí  osmiboký  podstavec  
zdobený kvítky, zakončený římsou. Vpředu vložena deska s  
textem.  Nástavec  vysoký,  osmiboký,  zakončen  římsou,  na  
které stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Ke cti a chvále Boží postaven nákladem Jana 
a Viktoria Lecian, 1856.“

Historie: kříž byl dříve natočen Kristem do boční ulice. Mezi 
místními je znám jako Leciánův kříž. Roku 2008 byl celkově 
restaurován  za  83  tisíc  Kč.  Práce  provedl  René  Seifried  z  
Olomouce. Kříž byl na své místo navrácen dne 28.10.2008.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 534

Místo: Rymice, před kostelem sv. Bartoloměje.

GPS: 49.3418047N, 17.5254417E

Rok: 1841

Rekonstrukce: 2021

Popis:  kříž  u  místního  kostela.  Na  širokém,  třístupňovém,  
čtyřbokém  soklu  stojí  vysoký,  úzký  podstavec  s  textem,  
zakončený římsou. Nad ní je úzký a vysoký nástavec s římsou, 
nesoucí litinový kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Justa laus ac Gloria sit tibi rex Jesu Christe 
redemptor 1841.“ Překlad: „Chvála a sláva tobě, králi Ježíši  
Kriste vykupiteli, 1841.“

Historie:  kříž  nechal  postavit  Josef  Janalík  roku  1841.  
Celkovou rekonstrukci provedlo kamenictví HP Kámen Hulín 
za 75 000 Kč. Obci přispěl na opravu Zlínský kraj 43 000 Kč.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 535

Místo: Rymice, na hřbitově.

GPS: 49.3396681N, 17.5246172E

Rok: 1881

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  místního  hřbitova.  Na  
osmibokém  podstavci  zdobeném  reliéfem  Panny  Marie  
Bolestné, stojí nízký nástavec s plastikou kalichu. Na něm stojí 
kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Nákladem zbožných  manželů  Františka  a  
Reziny Pánik z Količína r. 1881.“

Historie:  kříž  byl  v  minulosti  přestaven na nové  místo při  
rozšíření hřbitova.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 536

Místo: Rymice, v obci, nedaleko hřiště.

GPS: 49.3395261N, 17.5306444E

Rok: 1947

Rekonstrukce:

Popis: bílý kamenný kříž stojící na vysokém čtyřbokém soklu. 
Na malém kříži je kovové tělo Krista.

Nápisy:  vpředu:  „Utrpení,  bol  a  kříže,  vedou  duši  k Bohu  
blíže.“  Vzadu:  „Památce  svého  manžela  Aloise  Zachary  
umučeného  8.11.1944  v koncentračním  táboře  Bayreuthu  
věnuje manželka Helena Zacharová, L.P. 1947.“

Historie: pan Alois Zachara byl rolník a dlouholetý kostelní  
hospodář rymické farnosti.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 537

Místo: Rymice, v obci, v části „Na Holajce“.

GPS: 49.3443519N, 17.5262461E

Rok: 1850

Rekonstrukce:

Popis:  litinový  kříž  s  Kristem  stojící  na  čtyřbokém,  
hranolovém podstavci.

Nápisy: na podstavci: „Johana Březinová 1850.“

Historie: místní tomuto kříži říkají „Železný kříž na Holajce.“

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 538

Místo: Rymice, u Obecního úřadu.

GPS: 49.3438119N, 17.5274206E

Rok: 1770

Rekonstrukce: 2004

Popis:  socha sv.  Jana Nepomuckého se nachází  v  blízkosti  
průjezdní komunikace obce pohledově orientovaná směrem k 
bývalé  palírně  areálu  tvrze.  Výškově odstupňovaný sokl  je  
centrálně umístěn na podestu čtvercového půdorysu o jednom 
stupni.  Přibližně čtvercová nízká patka je profilací  oblounu  
navázána na střední nosnou část konkávně zhybněných ploch 
stran a ve vrcholu zakočený vyloženou profilovanou římsou.  
Na čelní  straně  soklu je  sekaný majuskulní  nápis.  V ploše  
zadní  strany soklu  je  vysekán  zlacený  christogram IHS se  
symboly latinského kříze nad vodorovným břevnem písmene 
H  a  hořícím  srdcem pod  ním.  Oba  textové  nápisy  jsou  v  
negativu  zlaceny.  Vlastní  socha  světce  stojí  na  podnoži,  
podoby oblačné sféry poněkud rustikálnějšího charakteru,  v  
mírném kontrapostu s vahou na pravé noze a mírně pokrčenou 

levou nohou s vytočením. Kontrapost se odráží poze v mírném vychílení horní poloviny těla a 
náklonu  hlavy  vlevo.  Světec  je  pojednán  v  klasickém  ikonografickém  pojetí  oděn  v  trojdílné 
kanovnické rouchu s biretem na hlavě. Pravicí přidržuje krucifix s korpusem Krista a levicí třímá 
palmovou ratolest mučednictví, provedené v kovu povrchově zlacené.

Nápisy: vpředu: „S. Joannes Nepomuc Ora Pro 
Nobis  A  1770.“  Překlad:  „Svatý  Jene  
Nepomucký, oroduj za nás. 1770.“

Historie: socha stojí vedle bývalé panské sýpky 
(vedlejší  dům)  a  za  ní  býval  dříve  rybník  a  
mokřiny.  Údajně  se  sochy  Nepomuckého  
stavěly vždy nedaleko vody.  U sochy stávala  
stará  lípa,  která  v  roce  1920  byla  bleskem  
zasažena  a  v  témže  roce  uschla.  Socha  byla  
celkově opravena v roce 2004. Restaurátorské  
práce  prováděla  pod  vedením  Doc.  Mgr.  
Bohumila Teplého Mgr. Veronika Milotová. Pod 
podstavcem byl vybudován i nový základ. na  
obnovu sochy přispěl kraj 50 tisíci korunami.  
Na starých snímcích (a také na původním listu 
památky) je vidět rok 1720, nikoli 1770.

Status: kult. památka č. ÚSKP 14040/7-6137
Chráněno od 3.5.1958.

Foto z 50. let 20. stol. Archív muzea Holešov.



Objekt č.: 539

Místo: Rymice, za kostelem sv. Bartoloměje.

GPS: 49.3424089N, 17.5261944E

Rok: 1822

Rekonstrukce: 1922

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  s  malým  
Ježíškem v náručí, stojící na čtyřbokém, hranolovém podstavci 
s římsou. Sokl nízký, čtyřboký.

Nápisy:  vpředu: „Ora pro nobis L.D.G.“ Vzadu: „Z úcty a  
lásky k Bohorodičce dali opraviti manželé Donát a Františka 
Vlachovi z Rymic č.40, 1822-1922.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.. 540

Místo: Rymice, u silnice do Roštění.

GPS: 49.3515022N, 17.5317286E

Rok: 1934

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  s  malým  
Ježíškem  v  náručí,  stojící  u  silnice  do  Roštění.  Sokl  
dvoustupňový,  čtyřboký.  Na  něm  podstavec  čtyřboký,  
zakončený římsou se segmentem. V podstavci vložená deska s 
textem.

Nápisy:  vpředu:  „Zdráva  buď  Panno  Maria,  matko  
milosrdenství,  ó královno Maria.“  Vzadu:  „Ke cti  a  chvále  
Boží věnovala Marie Lochmanová z Rymic č. 42. L.P. 1934.“

Historie:  sochu  vytvořil  kameník  Janista  z  Bystřice  pod  
Hostýnem v roce 1934.

Status: památka místního významu.



Objekt č.. 541

Místo: Rymice, naproti hřbitova v poli.

GPS: 49.3414528N, 17.5218303E

Rok: 1930

Rekonstrukce: 2012

Popis: kamenná socha Ježíše Krista (Božské Srdce Ježíšovo) 
stojící  za  obcí  v  poli.  Sokl  třístupňový,  čtyřboký.  Na něm  
vysoký  čtyřboký  podstavec  s  vloženou  deskou  s  textem a  
ukončený římsou.

Nápisy: vpředu: „Ó Srdce Ježíšovo, světlo mé, lásko a živote 
můj, učiň ať neznám nikoho krom tebe ať nežije leč z tebe,  
tebou a tobě!“ Vzadu: „Nákladem manželů Františky a Josefa 
Skutky, postaveno L.P. 1930.“

Historie: mezi místními se tomuto místu říká „za Skutkovou 
zahradou.“  Opravu  provedl  restaurátor  René  Seifried  z  
Olomouce za 88 920 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj 
přispělo obci Rymice 62 000 Kč.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 542

Místo: Rymice, v poli směr Holešov.

GPS: 49.3364825N, 17.5366953E

Rok: 1925

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  svatého  Josefa,  který  drží  v  náručí  
Ježíška.  Socha  stojí  na  čtyřbokém hranolovém podstavci  s  
římsou. Vpředu na podstavci vložena deska s textem.

Nápisy:  vpředu:  „Svatý  Josefe  oroduj  za  nás.“  Vzadu:  
„Postaveno ke cti a chvále Boží a našeho patrona sv. Josefa  
nákladem manželů Aloise a Josefy Svačinových z Rymic L.P. 
1925.“

Historie: sochu vytvořil F. Jenista z Bystřice.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 543

Místo: Rymice, u kostela sv. Bartoloměje.

GPS: 49.3419836N, 17.5257633E

Rok: 1921

Rekonstrukce: 2015

Popis: památník obětí 1. světové války ve stylu kamenných  
sloupcových  božích  muk.  Podstavec  hranolový,  čtyřboký,  
vpředu  deska  s  textem  a  jmény.  V  hlavici  reliéf  Krista,  
klesajícího pod křížem. Na střeše kamenný křížek.

Nápisy:  vpředu:  „Vlasti  život,  duši  Bohu.  1914  –  1918.“  
Následuje deska se jmény obětí. Vzadu: „Postaveno 1920.“

Historie: vedle toho památníku stojí druhý se třemi kříži, jako 
vzpomínka na padlé ve 2. světové válce. Oba památníky byly 
celkově opraveny v roce 2015.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 544

Místo: Rymice, za obcí v poli (směr Roštění).

GPS: 49.3480153N, 17.5361356E

Rok: závěr 18. stol.

Rekonstrukce: 2015

Popis: zděná cihlová stavba na obdélném půdorysu je umístěna na sypaný 
základ. Výškově je členěna nízkou průběžnou přízemní podestou s nárožní 
přofilací přízedních pilastrů bez hlavice ve vrcholu. Čelní strana je otevřena 
hlunokou  nikou  se  segmentovým  záklenkem.  Zbývající  tři  strany  jsou  
pročleněny mělkými lizénovými rámy. Plocha stěn je ve vrcholu ukončena 
segmentově vynutou podstřešní římsou na všech čtyřech stranách. Poklona 
je kryta pálenou krytinou s hřebenáči, na vrchu s kamenným křížkem.

Historie: původně na střeše byl kamenný křížek s korpusem. 
Později jen kovový kříž latinský. Po rekonstrukci pak opět kříž 
kamenný. V přední nice bývala dříve kovová dvířka. Stavba  
byla celkově rekonstruována v roce 2015.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 33494/7-6138
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 545

Místo: Skaštice, náves.

GPS: 49.3319900N, 17.4170981E

Rok: 1896

Rekonstrukce: 2008

Popis:  kamenný kříž na návsi.  Na třístupňovém, čtyřbokém  
soklu stojí čtyřboký, reliéfně zdobený podstavec, zakončený  
římsou. Vpředu je plastika Panny Marie Bolestné. Nástavec  
nízký, čtyřboký, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Ó vy všichni kteří jdete cestou pozorujte a  
viďte  jestli  bolest  jako  bolest  má.“  Vzadu:  „Aby  uctili  
Ukřižovaného,  věnovali  tento kříž  manželé  Tomáš a  Josefa  
Vodicovi 1896.“

Historie:  manželé  Vodicovi  pocházeli  z  gruntu  čp  26.  Z  
potomků již v obci nikdo nežije a tak opravu kříže zajistila  
obec. Náklady byly 90 tisíc Kč.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 546

Místo: Skaštice, na hřbitově.

GPS: 49.3349128N, 17.4198161E

Rok: 1884

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na hřbitově.  Na třístupňovém, čtyřbokém 
soklu stojí osmiboký zdobený podstavec s lomenou stříškou.  
Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné, nad ní pozlacené křížky. 
Nástavec dvoustupňový nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Nákladem  Tomáše  Hůlky  a  jeho  dvouch  
manželek Kateřiny a Josefky 1884.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 547

Místo: Skaštice, u kostela svatého Floriána.

GPS: 49.3320394N, 17.4219192E

Rok: 1856

Rekonstrukce: 20. léta 20. stol.

Popis:  kamenný  kříž  u  kostela.  Na  čtyřbokém  soklu  stojí  
osmiboký zdobený podstavec,  zakončený  římsou.  Nástavec  
třístupňový s římsou, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Ke  cti  Boží  nákladem Josefa  a  Kateřiny  
Motal sedláka z Skaštic 1856.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 548

Místo: Skaštice, za obcí směr Kroměříž.

GPS: 49.3275083N, 17.4129003E

Rok: 1879

Rekonstrukce: 2010

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  za  obcí.  Na  čtyřbokém,  
hranolovém  soklu  stojí  zdobený  hranolový  podstavec  se  
soškou Panny Marie Bolestné.  Nástavec vysoký, osmiboký,  
nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Nákladem  Josefa  a  Veroniky  Kosalik  z  
Skaštic 1879.“

Historie: kříž byl v roce 2010 kompletně obnoven.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 549

Místo: Skaštice, na začátku obce u polní cesty.

GPS: 49.3329914N, 17.4261989E

Rok: 1875

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž za obcí. Čtyřboký podstavec s plastikou 
Panny Marie Bolestné. Na odstupňovaném nástavci stojí kříž s 
Kristem.

Nápisy:  vzadu: „Tento sv. Kříž založili manželé Frant. Ana  
Pospíšil,  výminkáři  ze  Skaštic.  Jeho  syn  Jan  a  Mariana,  
manželé fundátoři 1875.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 550

Místo: Skaštice, u polní cesty v lese, směr Kroměříž.

GPS: 49.3249708N, 17.4156847E

Rok: 1913

Rekonstrukce:

Popis: zděná kaplička – poklona na okraji lesa u polní cesty. 
Na kamenném podstavci, z jedné strany prázdná nika, na střeše 
železný kříž.

Nápisy: na čelní straně nahoře rok 1913.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 551

Místo: Skaštice, v poli u „Skaštické lípy“

GPS: 49.3275025N, 17.4206503E

Rok: 1885 (kříž), 1912 (socha)

Rekonstrukce: 1912

Popis: kamenný podstavec s plastikou Panny Marie na jehož 
vrcholu  býval  dříve  kříž  s  Kristem,  v  roce  1912 nahrazen  
sochou Panny Marie s Ježíšem. Socha stojí u více než stoleté 
lípy uprostřed pole.

Nápisy:  vzadu:  „Ke  cti  a  chvále  Boží  postaven  nákladem  
Josefky  dcery  Jana  Molčíka  ze  Skaštic,  1885.  Přestavili  
manželé Josef a Františka Molčíkovi, 1912.“

Historie:  socha  zde  byla  umístěna  v  roce  1912  na  místo  
gotického kříže zničeného při velké bouři. Dle slov místních  
věřících se k soše chodívala modlit procesí za dobrou úrodu a 
za  odvrácení  ničivých  přírodních  pohrom.  Procesí  se  
odehrávala vždy začátkem května, kdy jsou prosebné dny za  
úrodu. Původní kříž byl vysvěcen v květnu 1885.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 552

Místo: Skaštice, u autobusové zastávky směr Kroměříž

GPS: 49.3325075N, 17.4149469E

Rok: 1924

Rekonstrukce:

Popis: kamenný podstavec se sochou sv. Anny s malou Marií. 
Socha zdobena zlatými prvky a obehnána kovovým plotem.

Nápisy: vpředu: „Svatá Anno oroduj za nás!“ Vzadu: „Ke cti a 
chvále Boží věnovali Veronika a František Košutovi ze Skaštic 
L.P. 1924.“

Historie: socha byla vysvěcena v září 1924.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 553

Místo: Skaštice, na návsi.

GPS: 49.3333400N, 17.4189208E

Rok: 1927

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  na  návsi.  Na  
odstupňovaném,  čtyřbokém  soklu  stojí  vysoký,  čtyřboký,  
hranolový podstavec zakončený římsou. Na ní stojí samotná  
socha Panny Marie s Ježíškem v náručí.

Nápisy:  vpředu: „Zdrávas hvězdo mořská! Oroduj za nás!.“  
Vzadu:  „Na  uctění  památky  své  dcery  Marie  provdané  
Matulové věnoval Ignác Kubiš č. 82, výminkář ve Skašticích 
L.P. 1927.“

Historie: sochu vytvořil kameník A. Rajmer z Holešova.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 554

Místo: Skaštice, u silnice na Břest.

GPS: 49.3380231N, 17.4167417E

Rok: 1916

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny Marie  u  silnice  za  obcí.  Na  
odstupňovaném,  čtyřbokém  soklu  stojí  vysoký,  čtyřboký,  
hranolový, zdobený podstavec s vloženou deskou s textem.  
Podstavec zakončen stříškou, nad kterou stojí socha P.Marie.

Nápisy: vpředu: „Já jsem Neposkvrněné početí! Královno bez 
poskvrny  hříchu  prvotního  počatá  oroduj  za  nás!“  Vzadu:  
„Věnováno pro památku dcery Františky od rodičů Anignina a 
Kristýny Kubišových L.P. 1916.“ 

Historie: sochu vytvořil kameník R. Neuman.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 555

Místo: Skaštice, u silnice do Kroměříže.

GPS: 49.3236717N, 17.4103214E

Rok: 1890

Rekonstrukce: 20. léta 20. stol.

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské stojící u hlavní 
silnice  do  Kroměříže.  Na  čtyřstupňovém,  čtyřbokém soklu  
stojí  vysoký,  čtyřboký,  hranolový  podstavec  s  římsou  se  
segmentem.  Podstavec  je  detailně  zdoben  reliéfy  květin  a  
hlavičkami  andílků  ve  své  horní  části.  Nad  římsou  je  
odstupňovaný,  čyřboký,  reliéfně  zdobený  nástavec  držící  
samotnou sochu Panny Marie stojící na půlměsíci a v náručí  
držící malého Ježíška. Okolo sochy, na prvním stupni soklu je 
kovový, zdobený plot se vstupem vpředu.

Nápisy: vpředu: „Svatá Panno Maria Svatohostýnská oroduj za 
nás!“ Vzadu: „Nákladem Františky Hůlkové ze Skaštic 1890.“

Historie: v poslední vůli ustanovil František Hůlka svou 
manželku Františku univerzální dědičkou, byla však ze závěti 
povinna postavit sochu Panny Marie na pozemcích obce 
Skaštické, v ceně 800 Zl. Socha byla slavnostně posvěcena v 
březnu 1891.

Status: památka místního významu.

Socha Panny Marie z roku 1890 u silnice na Kroměříž. Foto prosinec 2020.



Objekt č.: 556

Místo: Skržice, u zvonice.

GPS: 49.2348597N, 17.3473350E

Rok: 1885

Rekonstrukce: 2015

Popis: kamenný kříž u zvonice. Na třístupňovém hranolovém 
soklu stojí čtyřboký podstavec zakončený římsou. Vpředu je  
reliéf Panny Marie Bolestné. Na nástavci je nápis.

Nápisy: vpředu: „Ó láskyplný Ježíši buď milostiv mé duši!“

Historie: 

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 557

Místo: Skržice – Olšina, u cesty.

GPS: 49.2445264N, 17.3483828E

Rok: 1860

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u cesty na Olšinu. Na čtyřbokém soklu 
stojí hranolový podstavec s reliéfem Panny Marie Bolestné,  
zakončený římsou. Nástavec detailně zdobený.

Nápisy:  vzadu:  „Tento  kříž  věnovali  František  Špaček  a  
manželka Klára, majitelé mlejna a mostu, L.P. 1860.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 558

Místo: Skržice, za obcí, u mohutného stromu.

GPS: 49.2350681N, 17.3456261E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný kříž chráněný stříškou. V horní části kříže je  
dřevěná  vitrínka  ukrývající  svatý  obrázek  Panny  Marie  
Hostýnské. Na kříži je i lucerna a květina.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 559

Místo: Slavkov pod Hostýnem, na návsi.

GPS: 49.3769081N, 17.6710794E

Rok: 1896

Rekonstrukce: před r. 2000

Popis: na dvoustupňovém, hranolovém, čtyřbokém soklu stojí 
čtyřboký vysoký podstavec s reliéfem svatice na přední straně. 
Na podstavci stojí litinový kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnovala obec Slavkovská 1896.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 560

Místo: Slavkov pod Hostýnem, za obcí směr Hostýn.

GPS: 49.3745061N, 17.6797747E

Rok: 1871

Rekonstrukce: 2003, 2016

Popis:  kaple  Panny  Marie.  Obdélná  stavba  se  segmentovým  závěrem  je  členěna  
podezdívkou, celkově hladkou nečleněnou fasádou ve vrcholu s fabionovou podstřešní římsou, 
nesoucí sedlovou střechu v závěru zvalbenou. Průčelí je otevřeno osově pravoúhlým dveřní  
otvorem,  zakončeným  úsekem  segmentového  ztlačeného  oblouku.  Špaleta  je  mělce  
osazena dřevěnou dveřní konstrukcí v dolní polovině z profilace trojice vysokýh obdélných 
zrcadel a v horní polovině s průhledem o jednom čtvercovém poli. Na líci je osazena venkovní 
kovaná mříž osnovy diagonálně vedeného křížení, upevnění v stabilním rámu na závěsech.  
Pohledově  vpravo  od  vchodu  cca  1,2m  nad  zemí  umístěn  obdélný  prosklený  dřevěný  
výkladec. Na vrcholu štítu je upevněn kovový latinský kříž s dvojicí číslic ve spodní části,  
dávající  letopočet  1871.  V exteriéru segmentového závěru v podstřešním úseku pláště  je  
umístěna pískovcová deska na kovových sponách se sekaným latinským plošným křížem v 

negativu. Vnitřní prostor segmentového zaklenutí je vydlážděn bíle glazovanými obdélnými palubkami střídavého vodorovného ložení kombinující 
řadu  bílých  a  řadu  žlutě  dekorovaných  bílých  dlaždic.  Prostor  je  vybaven  zděnou  menzou  s  dřevěnou  sochou  Madony  a  dalším  novodobým 
vybavením. Prostor před kaplí je novodobě upraven umístěním jednoduchých laviček z kovové svařované konstrukce a dřevěné výplně.

Historie:  tato kaplička byla vystavěna roku 1871 vdovou Annou Kraicarovou ze statku č.13 ve Slavkově pod Hostýnem jako poděkování za 
vyprošení zdraví svých dětí, a také pro občany obce a poutníky na Svatý Hostýn. Roku 2003 byla kaplička opravena a roku 2016 byla darována obci 
Slavkov pod Hostýnem.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 13144/7-6147. Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 561

Místo: Soběsuky, nad obcí.

GPS: 49.2325903N, 17.3586736E

Rok: první pol. 19. stol.

Rekonstrukce: 2019

Popis: zděná čtyřboká výklenková kaplička sv. Floriána je umístěna v terénním 
návrší  přibližně  ve  středu  obce  ,  obklopena  souborem  vzrostlých  stromů.  
Architektura  je členěna přízemním průběžným soklem na obdélném půdoryse s  
sypaným izolovaným základem. Sokl přechází zkosením hrany ve střední v průměru 
užší část s nárožní profilací zalomením. Čelní i zadní strana jsou probrány mělkými 
nikami  se  segmentovým odsazeným klenutím  v  nichž  byly  původně  umístěny  
dřevěné sochy,  uzavřeny původně dřevěnými prodklenými dvířky.  Ve vrcholu je  
poklona  ukončena  vyloženou  profilovanou  podstřešní  římsou,  nesoucí  nízkou  
stanovou střechu, krytou pálenou krytinou. Na jejím vrcholu je umístěna kovová  
plátová profilace patriaršího kříže.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34096/7-6148
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 562

Místo: Soběsuky, v obci, u Obecního úřadu.

GPS: 49.2326697N, 17.3587339E

Rok: 

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenný kříž v obci. Na nízkém soklu stojí čtyřboký 
podstavec s volutami a s pozlaceným reliéfem Panny Marie  
Bolestné. Nástavec je nízký s plastikou kalichu. Na něm stojí 
kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnovali Josef a Anna Krpec.“

Historie: za křížem stojí výklenková kaplička.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 563

Místo: Soběsuky, u polní cesty za obcí.

GPS: 49.2365200N, 17.3620011E

Rok: 1913

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenný kříž za obcí. Na dvoustupňovém čtyřbokém a 
nízkém soklu stojí  čtyřboký hranolový podstavec,  který má  
vpředu vloženou desku s textem. Horní část podstavce detailně 
zdobená  sloupky  a  stříškou.  Pod  ní  soška  Panny  Marie.  
Nástavec nízký nesoucí samotný kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu na desce:  „O vy všichni kteří  kolem jdete,  
pozorujte a vizte jestli  bolest jako bolest má!“ Pod soškou:  
„Svatá  Maria  oroduj  za  nás.“  Vzadu:  „Postaveno  ke  cti  a  
chvále Boží nákladem občanů Soběsuckých L.P. 1913.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 564

Místo: Sobělice, nad obcí.

GPS: 49.2846775N, 17.3412500E

Rok: 1809

Rekonstrukce:

Popis:  na  čtyřbokém,  třístupňovém  soklu  stojí  hranolový,  
čtyřboký  podstavec  zakončený  přímou  římsou  s  čelním  
výstupkem  na  přední  straně.  Nástavec  je  zakončen  silnou  
přímou římsou. Nad ní je kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu letopočet 1809.

Historie: tento kříž stával původně o několik metrů dále, na  
křižovatce polní cesty do Lutopecen. Při zcelování pozemků  
byl však přesunut na současné místo. Podle pověsti byly na  
původním  místě  pod  jeho  základy  pochováni  francouzští  
vojáci.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 565

Místo: Sobělice, v obci.

GPS: 49.2807525N, 17.3413164E

Rok: 1873

Rekonstrukce:

Popis:  sokl  čtyřboký,  čtyřstupňový.  Na něm stojí  čtyřboký  
podstavec se zkosenými hranami,  který je zakončen římsou  
vytvarovanou  nad  každou  stranu  do  trojúhelníku  a  nad  
zkosenou hranou do segmentu. Vpředu je výklenek s reliéfem 
Panny Marie Bolestné.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1873.

Historie: kříž vytvořil F. Krejčiřík z Kroměříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 566

Místo: Sovadina, u silnice do Bystřice pod Hostýnem.

GPS: 49.4257800N, 17.6500344E

Rok: 1890

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  na  třístupňovém  čtyřbokém  soklu  stojí  podstavec  
zakončený římsou. Vpředi reliéf  Panny Marie Bolestné.  Na  
nástavci plastika kalichu.

Nápisy: vzadu: „Věnováno od Antonín a Barbora Jakubec ze 
Sovadini roku 1890.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 567

Místo: Strabenice, v obci.

GPS: 49.1886094N, 17.2332017E

Rok: 1871

Rekonstrukce: 2012

 Popis: kamenný kříž v obci. Na dvoustupňovém soklu stojí  
osmiboký  podstavec  mající  vpředu  reliéf  Panny  Marie  
Bolestné. Podstavec zakončen římsou. Nad ní vysoký nástavec 
držící novější kříž s kovovým Kristem. Okolo kříže žel. plot.

Nápisy: vzadu:

Historie: kříž "dolní" nechala v roce 1871 zhotovit samotná  
obec  Strabenice  u  kameníka  ze  Střílek.  Kříž  sloužil  k  
rozloučení  s  nebožtíkem a  s  rodnou obcí.  Časem pískovec  
zvětral a horní část kříže se rozpadla a byla nahrazena novou.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 568

Místo: Strabenice, v obci.

GPS: 49.1908364N, 17.2282919E

Rok: 1868

Rekonstrukce: 2012

Popis: na širokém čtvercovém soklu stojí hranolový čtyřboký 
podstavec, reliéfně zdobený, vpředu s plastikou Panny Marie 
Bolestné.  Podstavec  zakončen  několikastupňovou  římsou.  
Nástavec vysoký, kříž s kovovým tělem Krista novější.

Nápisy: vzadu:

Historie: kříž "u školy" nechali v roce 1868 postavit manželé 
Pavlíkovi z domku č.  23. na památku jejich jediného syna,  
který  zemřel.  Kříž  zhotovil  kameník  ze  Střílek.  Časem  
pískovec zvětral a horní část kříže se rozpadla a byla nahrazena 
novou.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 569

Místo: Střílky, u silnice na Lískovec.

GPS: 49.1349308N, 17.1971178E

Rok: 1867

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis: kamenný kříž u silnice. Sokl dvoustupňový, čtyřboký. 
Na  něm  stojí  hranolový,  čtyřboký  podstavec,  zakončený  
římsou. Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné. Nástavec vysoký, 
úzký, reliéfně zdobený. Na něm kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Založili  Josef  a  Maria  Malíšek  ze  Střílek  
1867.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 570

Místo: Střílky, u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

GPS: 49.1399244N, 17.2143469E

Rok: 1804

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  před  kostelem.  Na  hranolovém  
čtyřbokém  podstavci  s  volutami  a  s  podnoží  a  s  římsou  
nástavec s křížem a s korpusem.

Nápisy: vpředu: „Svatý Kříži tebe ctíme.“ Vzadu: „Benedicte 
crucem. (Požehnán buď kříž). Ex voto lath. Sladeczek.“

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 33233/7-6152
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 571

Místo: Střílky, výjezd z ul. Zámecká.

GPS: 49.1454364N, 17.2124856E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  (stav  v  květnu  2021)  torzo  poničeného  kamenného  
kříže. Sokl, podstavec i nástavec poškozeny, kříž chybí.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 572

Místo: Střílky, výjezd na Lískovec.

GPS: 49.1395725N, 17.2049714E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  na  hranolovém,  čtyřbokém  soklu  s  římsou  stojí  
čtyřboký podstavec, taktéž zakončený římsou. Na podstavci  
stojí  litinový kříž  s  pozlaceným tělem Krista.  U paty kříže  
pozlacená plastika světice.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 573

Místo: Střílky, ul. Koryčanská 196.

GPS: 49.1389986N, 17.2109258E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kaple svatého Floriána.  Zděná omítnutá stavba.  Nad  
vchodem svatý obrázek. Uvnitř oltář s výzdobou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 574

Místo: Střílky, u silnice na Lísky.

GPS: 49.1492969N, 17.2138064E

Rok:

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenná socha Panny Marie stojící u silnice u stromu. 
Sokl  čtyřboký,  hranolový.  Na  něm  osmiboký  podstavec  s  
římsou, nad kterou je nízký nástavec se sochou.

Nápisy: vpředu: „Já jsem neposkvrněné početí.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 575

Místo: Střílky, u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

GPS: 49.1399244N, 17.2143469E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha svatého Antonína. Na čtyřstupňovém  
soklu  stojí  hranolový  čtyřboký  podstavec,  zakončený  
několikastupňovou římsou, na které je nástavec se sochou.

Nápisy: vpřed: „Svatý Antoníne oroduj za nás.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 576

Místo: Střílky, ul. Zámecká, u náměstí.

GPS: 49.1424314N, 17.2105728E

Rok: konec 18. stol.

Rekonstrukce: po r. 1970

Popis:  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  je  umístěna  při  
jihozápadním okraji návsi naproti zámeckému parku. Vlastní  
socha je vyzdvižena na vysoký, útlý podstavec, který spočívá 
na dvou čtvercových přístupových stupních, které jsou ještě  
podloženy širší podkladovou deskou. Podstavec je dvoudílný a 
sestává z podnože a nástavce. Podnož je trojdílná, její spodní 
díl  je  jednoduše  pravoúhlý,  o  něco  užší  střední  část  je  po  
stranách zaoblená a na ni dosedá horní, nálevkovitě se zužující 
díl. Odlehčený nástavec spočívá na o něco širší, vyložené a  
zaoblené  římse  a  všechny jeho strany jsou  lehce  konkárně  
projmuté. Jejich plochy jsou hladké a v horní části čelní strany 
je  umístěn  kovový  závěs  na  lucernu.  Nástavec  je  završen  
jednoduchou,  výrazně  vyloženou  římsou.  Na  ní  spočívá 

vlastní, dvoustupňový sokl sochy, který je řešený stejně jako nástavec podstavce, pouze je značně 
nižší. Socha je ještě opatřena jednoduchou čtvercovou podkladovou deskou. Tělo světce je lehce 
natočeno doprava, takže při čelním pohledu je světec zachycen z pravého tříčtvrtečního profilu. 
Světec je oděn v tradičním úboru kanovníka, tedy v dlouhé klerice, na které spočívá po kolena 
sahající rocheta s krajkovým lemem. Hruď a záda světce kryje dlouhá kožešinová almuce se střapci. 
Šat je bohatě zřasený, rocheta se vlnovitě vzdouvá a jasně se na ní rýsuje světcova volná pravá 
noha.  V obou rukách světec svírá  veliký krucifix  s  malým korpusem Krista,  který je položený 
diagonálně  a  směřuje  vzhůru  doprava.  Ke  krucifixu  světec  sklání  svou  hlavu,  jejíž  obličej  je 
rámován  plnovousem  a  delšími  vlnitými  vlasy.  Vlasy  kryje  vysoký  biret.  Světcova  hlava  je 
lemována velikou svatozáří zlaté barvy, která je tvořena pěti šesticípými hvězdami.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  podle  údaje  v  původním evidenčním listu  z  roku  
1967 měla být socha polychromovaná a pokud lze soudit podle 
starých  fotografií,  zřejmě  opravdu  byla.  Polychromie  ale  
zřejmě časem oprýskala a později byla, neznámo přesně kdy, 
úplně odstaněna.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 29377/7-6154
Chráněno od 3.5.1958

Snímek z roku 1967, kde je vidět, že je socha  polychromovaná.



Objekt č.: 577

Místo: Střížovice, na konci obce, směr Kvasice.

GPS: 49.2546558N, 17.4489247E

Rok: 1748

Rekonstrukce: 2009

Popis:  pískovcový  pamětní  kříž  na  okraji  obce.  Výškově  
odstupňovaný sokl je umístěn na izolovaném základě v podobě 
podnože  o  dvou  stupních.  Vlastní  sokl  se  sestává  z  patní  
přibližně  kvadratické  části  s  vrcholovým  výžlabkem,  
přecházející  ve  střední  část  na  čelní  straně  se  sekanými  
iniválami I.W. a letopočtěm 1748. Ve vrcholu je sokl zakončen 
vyloženou profilovanou římsou. Na ni dosedá vlastní těleso  
kříže  s  dříkem,  členěným  oblounem  patky  a  ve  vrcholu  
deskovou  hlavicí.  Plocha  v  přední  i  zadní  strany  dříku  je  
pročleněna lineárními sekanými rámy s konvexně promnutými 
rohy, v předním poli se zavěšeným zvonkovým závěsem pod 
horním břevnem. Vlastní  kříž s korpusem Krista dosedá na  
krychlovou  podnož.  Výrazněji  prověšené  tělo  je  v  bocích 

mírně diagonálně natočeno s pokrčením nohou vlevo a hlavy s  náklonem k pravému rameni v 
předklonu. Disproporce těla je vyrovnávána detailním zdůrazněním partie hlavy a bederní roušky s 
rozevlátými závěsy. HHorní část svislého a pohledově pravého zakočení příčného břevna s přibližně 
horní polovinou těla byla odlomena, jak dokládá jizva v kameni, vedoucí v linii levé ruky, přes 
hrudník  a  podél  pravého  boku.  Po  opravě  byla  odlomená  část  zpevněna  kovovými  skobami, 
patrnými v podhledu a na profilu pravého zakončení podél břevna.

Nápisy: vpředu: „I.W. 1748.“

Historie:  právě  zde  se  loučili  občané  Střížovic  se  
zesnulým na jeho poslední cestě. Kříž byl zrestaurován 
v  roce  2009   akadem.  sochařem  Jindřichem  
Martinákem a  při  příležitosti  hodů  sv.  Floriána   v   
květnu  2010  znovu  vysvěcen.  A také  byl  zbudován  
nový základ  dál  od hlavní  cesty,   na který byl  kříž  
osazen.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 21368/7-6158
Chráněno od 3.5.1958.

Historická fotografie kříže ze 60. let.



Objekt č.: 578

Místo: Střížovice, za obcí, na Hrázi.

GPS: 49.2561319N, 17.4519403E

Rok: 1846

Rekonstrukce: 2011

Popis: kamenný kříž za obcí. Na dvoustupňovém soklu stojí  
čtyřboký,  hranolový  podstavec,  zdobený  rámováním.  
Podstavec zakončen římsou. Nad ní je nástavec nesoucí kříž.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1846.

Historie: u tohoto kříže se zastavovali hrkači ke své modlitbě 
při  obchůzce  vesnicí.  Kříž  byl  zrestaurován  v  roce  2011  
akadem.  sochařem  Jindřichem  Martinákem  z  Uherského  
Hradiště, a byl osazen na vyšší základ kvůli povodním, protože 
již několikrát byl zatopen. A také se při restaurování zjistil jiný 
rok vzniku, a to rok 1846 (původně se předpokládal rok 1840).

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 579

Místo: Střížovice, na rozcestí ke Kvasicím.

GPS: 49.2484069N, 17.4520111E

Rok: 1764

Rekonstrukce:

Popis: kamenná boží muka ve tvaru trojhranného jehlanu. V 
každé  straně  je  hluboká,  zaklenutá  nika,  ve  které  byl  
namalován obraz (sv. Izidor, sv. Donát, sv. Markéta) a chráněn 
mřížkou. Na vrcholu býval křížek.

Historie: podle článku v Selském archivu, který napsal učitele 
J.  Zbořil  z  Tlumačova  roku 1908,  byl  na každé straně ve  
výklenku namalován obraz, který chránila kovová mřížka. Tyto 
obrázky představovaly selské patrony – sv. Izidora, sv. Donáta 
a sv. Markétu. Nahoře v kulaté makovici byly prý podle tvrzení 
uloženy  starožitné  peníze  a  listina.  Na  počátku  20.  století  
Izidorka opravil pan Proskovec z Kvasic. V současnosti je v  
dezolátním stavu, chybí kovové mříže, kulatá hlavice a kresby 
skoro neznatelné.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 580

Místo: Střížovice, na návsi u zvonice.

GPS: 49.2565797N, 17.4499706E

Rok: 1723

Rekonstrukce: 2009

Popis: v historickém centru obce Střížovice na návsi umístěna 
socha svatého Floriána. Výškově profilovaný sokl je centrálně 
usazen na novodobou podestu o čtyřech soustředných stupních 
z  novodobého  dusanéhé  materiálu.  Vlastní  sokl  je  členěn  
vysokou krychlovou  paticí,  navazujícím hladkým dříkem a  
vrcholovou  vyloženou  profilovanou  římsou.  Celofigurální  
socha  sv.  Floriána  obvyklého  ikonografického  pojetí  jako  
římské vojáka s  pancířem, helmicé s  chocholem a obut  do  
vysokých bot. Záda kryje velký plášť, spadající a kupící se  
kolem nohou.  Je  zachycen  v  okamžiku  pokleku  s  výrazně  
přednoženou pravou nohou, pokrčenou v koleni a obemknutou 
cípem pláště,  zároveň zanoženou levou nohou na  skalisku,  
opírajícího se o korouhev s praporcem v levé ruce. Podnož v 
podobě  oblačné  kupovité  sféry  je  pročleněna  okřídlenými 

hlavičkami andílků vždy po jednom ve středu tří stran. V přední části skaliska je po pravé straně 
drobná figura nahého puttiho, lijícího vodu ze džberu, kdy voda dopadá na symbol hořícího domu 
pohledově vpravo na oblačné podnoži.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  socha  stála  původně  ve  Kvasicích.  
Podle zdrojů z Pamětní knihy farnosti kvasické 
byla  roku  1723  vztyčena  ve  Kvasicích  
vysvěcena farářem Ondřejcem. Kdy a proč byla 
přenesena  do  Střížovic  není  známo,  text  na  
podstavci  se  do  dnešních  dnů  nedochoval.V  
roce  1974 byla  původní  soklová  architektura  
osazena na betonové schodové stupně.  Socha  
byla  naposledy  zrestaurována  v  roce  2009  
akadem. sochařem Jindřichem Martiňákem a při 
příležitosti hodů  sv.  Floriána v květnu 2010  
znovu vysvěcena.

Status:
kulturní památka č. ÚSKP 34454/7-6157
Chráněno od 3.5.1958.

Historická fotografie sochy ze 60. let.



Objekt č.: 581

Místo: Střížovice, za obcí u cesty do Bařic.

GPS: 49.2516753N, 17.4406486E

Rok: 1944

Rekonstrukce: 2014

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  s  malým  Ježíškem  v  
náručí, stojící na válcovitém sloupu.

Nápisy:  „Zdrávas  královno,  matko  milosrdenství.  K uctění  
rodičky věnovali manželé Zápecovi ze Střížovic, L. P. 1944.“

Historie:  tuto sochu Zápecovi věnovali zdarma obci v roce  
2007 a zastupitelé sochu do svého vlastnictví přijali. V roce  
2014  byla  socha  zrestaurována  Mgr.  A.  Josefem Petrem z  
Tlumačova.  A  také  bylo  doporučeno  odstranění  očividně  
nemocných stromů a provedení nové vzdušné výsadby.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 582

Místo: Střížovice, u silnice na Kroměříž.

GPS: 49.2567356N, 17.4473506E

Rok: 18. stol.

Rekonstrukce: 2005, 2009

Popis: zděná kaple stojící u silnice. Uvnitř oltář s výzdobou  
(kříž, sošky svatých, svíčky a svatí obrázky).

Historie:  podle  záznamu v  obecní  kronice  zde  zbožní  osadníci  
střížovští vykonávali pobožnosti křížové cesty a v květnu pobožnost 
májovou k poctě blahoslavené Panny Marie. V roce 1925 byla kaple 
vybavena  rodinou  Janišovou  a  Machálkovou.  Kaple  byla  
vymalována, byla do ní pořízena portamle, 2 pozlacené trojramenné 
svíce. U příležitosti květnových hodů připadajících na mučedníka  
Floriána se v místní kapličce konávala mše svatá. V roce 1945 byla 
zakoupena a vysvěcena socha Panny Marie z prostředků, které se  
vybraly mezi občany. Později byla ukradena.  Fasáda na kapličce  
byla opravena v roce 2005.  A v roce 2009 byla  nově zhotovena  
malba Pany Marie nad oltářem, kterou provedl M. Flíček.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 583

Místo: Sulimov, před starou školou, dům čp 39.

GPS: 49.2264700N, 17.4236008E

Rok: 1904

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v obci. Sokl čtyřboký, čtyřstupňový, třetí 
stupeň  má  zkosené  hrany  opatřené  nárožními  pilířky.  
Podstavec čtyřboký, zakončen trojúhelníkovou římsou. Vpředu 
soška Panny Marie.

Nápisy: vzadu: „Věnovali František a Františka Kusalovi, L.P. 
1904.“.

Historie:  povolení  ke  svěcení  kříže  bylo  vydáno  
arcibiskupskou konzistoří dne 9. července 1906.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 584

Místo: Sulimov, za obcí u silnice na Karolín.

GPS: 49.2311103N, 17.4222778E

Rok: 1906

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  u silnice.  Na třístupňovém čtyřbokém  
soklu stojí hranolový podstavec reliéfně zdobený. Vpředu je  
nika  se  soškou  Panny  Marie.  Nástavec  široký,  čtyřboký,  
nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Pojďte ke mně kteříž v světě v slzách těžce 
pracujete, pojďte, já vás občerstvím. Takto drahý Pán nás volá, 
jeho  hlasu  kdože  zdolá,  pojďte  k  němu  s  křížem  svým.“  
Vzadu:  „Postaven  nákladem  manželů  Zapletalových  ze  
Silimova čís. 26, L.P. 1906.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 585

Místo: Sulimov, horní konec obce, silnice na Vrbku.

GPS: 49.2289383N, 17.4215722E

Rok: 1940

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  svaté  Anny  s  malou  Marií.  Sokl  
čtyřboký,  dvoustupňový.  Podstavec  čtyřboký,  hranolový,  
vpředu s nápisem. 

Nápisy:  vpředu:  „Sv.  Anno,  prosíme  tě  sviť  nám  svým  
příkladem, tvé ctnosti ať nás zdobí jako Tebe před Bohem.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 586

Místo: Sulimov, u památníku obětem 1. světové války.

GPS: 49.2267383N, 17.4303028E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  dvojice svatých obrázků po boku památníku obětem  
první světové války. Vlevo je obrázek svatého Floriána, vpravo 
obrázek svaté Trojice.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 587

Místo: Šelešovice, na návsi.

GPS: 49.2525328N, 17.3603681E

Rok: 1865

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném soklu stojí  
podstavec s nikou a soškou Panny Marie Bolestné. Podstavec 
zakončen římsou. Nad ní zdobený nástavec nesoucí kříž.

Nápisy: vzadu: „Tento kříž jest postaven ke cti a chvále Boží 
nákladem obce Šelešovské R. 1865.“

Historie: 

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 588

Místo: Šelešovice, výjezd z obce na Rataje.

GPS: 49.2578269N, 17.3515358E

Rok: 1838

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  za  obcí  u  silnice.  Na  hranolovém,  
čtyřbokém  soklu  a  podstavci  je  nízký  nástavec  nesoucí  
poměrně velký kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu letopočet 1838, vzadu: „F.S.R.W.K.P.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 589

Místo: Šelešovice, na hřbitově.

GPS: 49.2531278N, 17.3577142E

Rok: 1776

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž na hřbitově.  Na odstupňovaném soklu  
stojí hranolový, čtyřboký podstavec, nesoucí vysoký a bohatě 
zdobený  nástavec  s  křížem.  Vpředu  reliéf  Panny  Marie  
Bolestné a dalších detailů.

Nápisy: vpředu letopočet 1776.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 590

Místo: Šelešovice, u silnice na Jarohněvice.

GPS: 49.2575269N, 17.3618456E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  dřevěný  kříž  nesoucí  plechový  svatý  obrázek  s  
malovanou Pannou Marií Hostýnskou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 591

Místo: Tetětice, u kaple.

GPS: 49.2709142N, 17.2485089E

Rok: 1882

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  u  místní  kaple.  Na  hranolovém,  
čtyřbokém soklu  stojí  zdobený podstavec  se  soškou Panny  
Marie Bolestné. Na nástavci plastika kalichu.

Nápisy: vzadu: „Věnovala obec L.P. 1882.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 592

Místo: Tetětice, v obci.

GPS: 49.2716061N, 17.2466844E

Rok: 1905

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném, čtyřbokém 
soklu stojí čtyřboký, hranolový podstavec zakončený stříškou. 
Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné, nad ní hlavička andílka. 
Nástavec držící kříž je nízký s plastikou kalichu.

Nápisy: vzadu „L.P. 1905.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 593

Místo: Tetětice, v obci, naproti družstvu.

GPS: 49.2727672N, 17.2487033E

Rok: 1890

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  obci.  Na  třístupňovém  soklu  stojí  
čtyřboký, hranolový podstavec zakončený římsou. Vpředu v  
nice reliéf  Panny Marie Bolestné.  Nástavec s kartuší  držící  
kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 594

Místo: Tetětice, u silnice do Počenic.

GPS: 49.2743100N, 17.2445908E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný svatý obrázek s Pannou Marií stojící u okraje 
silnice.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 595

Místo: Těšánky, v obci, před domem čp 61.

GPS: 49.2216517N, 17.2964953E

Rok: 1876

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v obci. Na hranolovém, čtyřbokém soklu 
stojí čtyřboký podstavec zakončený římsou. Na ní je vysoký  
nástavec držící kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1876.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 596

Místo: Těšánky, v obci, před domem čp. 2.

GPS: 49.2222011N, 17.2930631E

Rok: 1910

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  Hostýnské  s  malým  
Ježíškem v náručí, stojící na hranolovém, čtyřbokém podstavci 
se stříškou. Vpředu vložená deska s textem.

Nápisy:  vpředu:  „Zdávas  vítězná  ochrano  Moravy.  Zůstaň  
matkou lidu svému. Zachránilas ze záhuny jisté p... naše. Boží 
Rodičko Svatá pozvedni své ruce čisté zastaň se i nás milá  
Matičko!“  Vzadu:  „Obci  věnovala  Františka  Hůlková  roz.  
Hanáková, L.P. 1910.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 597

Místo: Těšánky, za obcí u polní cesty.

GPS: 49.2234092N, 17.2933219E

Rok: 1999

Rekonstrukce: 

Popis: malá zděná kaple s křížkem nad vchodem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: v roce 1999 postavil kapličku u lípy za potokem pan 
Josef Fochr. Byla vysvěcena 7. 5. 2000 Františkem Janhubou, 
farářem ze Zdounek.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 598

Místo: Těšánky, u silnice na Divoky.

GPS: 49.2145089N, 17.3039244E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: zděná kaplička s plechovou střechou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 599

Místo: Těšánky, nad obcí u lípy.

GPS: 49.2205889N, 17.2995483E

Rok: 1886

Rekonstrukce: 1936, 1983, 2020

Popis: svatý obrázek nad obcí. Na dřevěném kříži je plechový 
malovaný obraz Ježíše.

Historie:  v létě  roku 1886 do obce  chodívali  jedni  manželé kupovat  
kuřata  a  jinou drůbež.  Pocházeli  z Líšně u Brna,  a proto se jim říkalo  
„Líšňáci“. Jednou také šli cestou od Roštína, když je zastihla velká bouře. 
Schovali se pod velkou trnkou. Najednou do tohoto stromu uděřil blesk a 
ženu zabil.Těšánští občané ji odvezli na vozíku k tamnímu pastýři Majdovi 
a pohřbili ji ve Zdounkách. Zde na místě jejího skonu byl dán obrázek,  
který zde umístili Císařovi, kteří tam měli pole. Roku 1936 byl obrázek  
opraven novým majitelem pozemku Jindřichem Fochrem. V roce 1983 jeho 
syn  Josef  dal  nový  obraz,  který  znázorňuje  srdce  Ježíše.  Tento  obraz  
namaloval Antonín Mucha z Divok. Dodnes tam stojí obrázek. Pan Krybus 
na tom místě zasadil v r. 1967 lipku. Místu se říká „U zabitýho.“ V roce  
2020 restauroval tento svatý obrázek restaurátor Petr Káňa z Nedašova.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 600

Místo: Těšánky, u silnice na Divoky.

GPS: 49.2199908N, 17.3051269E

Rok:

Rekonstrukce: 2020

Popis: svatý obrázek za obcí. Na dřevěném kříži je plechový 
malovaný obraz Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.:  601

Místo: Těšánky, za obcí, u posezení Lebedov.

GPS: 49.2136608N, 17.2800939E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný kříž se svatým obrázkem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.:  602

Místo: Těšnovice směr Kotojedy

GPS: 49.2692381N, 17.4099225E

Rok: poč. 18. století

Rekonstrukce:

Popis:  Drobná  kaple  s  obdélným  půdorysem  a  
půlkruhovým závěrem, vznikla počátkem 18. století.  
Nároží a závěr zvýrazňují pilastry. V průčelí trojúhelný 
štít, boční fasády prolamují elipsovitá okénka, stavba  
vrcholí profilovanou podstřešní římsou.

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101301
Chráněno od 30.11.2004.



Objekt č.:  603

Místo: Těšnovice, u kostela

GPS: 49.2640011N, 17.4176383E

Rok: 1897

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  s  Ukřižovaným na  bohatě  zdobeném  
podstavci s plastikou Panny Marie.

Nápisy: vpředu (špatně čitelný): „O Pane Ježíši Kriste pro tvou 
hořkou smrt, kterou jsi na svatém kříži podstoupil, smiluj se  
nad mou hříšnou duši, když bude z těla vycházeti. O Maria  
Bolestná  oroduj  za  nás!“  Vzadu:  „Ke  cti  a  chvále  Boží  
věnovali manželé František a Františka Šiškovi z Hrubo Těšan 
1897.“

Historie:  kříž  posvětil  29.  června  1897 dp.  Josef  Droběna,  rodem z  
Těšnovic. Slavnostní řeč měl farář Fr. Pavlík. Před tímto křížem byly v r. 
1929 vysvěceny nové kostelní zvony Václav a Bol. Panna Marie.

Status: památka místního významu.

Objekt č.:  604

Místo:  Těšnovice v obci

GPS: 49.2662722N, 17.4163333E

Rok: 1908

Rekonstrukce: 1999

Popis:  kamenný  kříž  v  obci.  Na  čtyřbokém,  hranolovém  soklu  stojí  
čtyřboký podstavec zakončený římsou. Nad ní je reliéfně zdobený nástavec 
se stříškou a vpředu s plastikou kalichu. Na kříži je jen torzo Krista.

Nápisy:  vpředu:  „Skláníme  se  tobě  pane  Ježíši  Kriste  a  
doufáme v tebe že svatý kříž svůj suď si vy...“

Historie: kříž zhotovil Josef Klapil z Kostelan. Původně stával v zatáčce před 
domem čp. 115. V padesátých letech za nejasných okolností zmizel. Snad, protože 
stál  blízko cesty,  do něho narazilo vojenské vozidlo a pak už byl  jen krůček k  
pokynu na definitivní odklizení. Místní lidé celou památku uložili na zahradě fary. 
Vlastní kříž se tehdy zcela rozbil. Tělo Krista bez rukou a nohou bylo umístěno na 
zdi budovy. Na základě požadavku občanů se v roce 1999 rozhodlo o obnovení  
památky. Odborná komise zvolila ze tří doporučených návrhů umístění na zeleném 
pásu  nedaleko  autobusové  zastávky.  Nejprve  se  shromáždily  všechny kamenné  
pozůstatky a pak umělecký restaurátor a kameník Mgr. Jaroslav Budík z Vyškova 
zhotovit chybějící tělo kříže. Instalování historické památky proběhlo 26. září 2000.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 605

Místo: Těšnovice, na hřbitově.

GPS: 49.2645817N, 17.4187556E

Rok: 1873

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na odstupňovaném 
čtyřbokém  soklu  stojíreliéfně  velmi  zdobený  podstavec  s  
nezvykle zdobenou římsou, nad kterou je nástavec držící kříž.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1873.

Historie: kříž zhotovil F. Krejčiřík z Kroměříže. Posvěcen byl 
29. 6. 1873 dp. Hulínským farářem Valentinem Lihockým.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 606

Místo: Těšnovice, u silnice do Bařic.

GPS. 49.2572150N, 17.4225853E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  svatý  obrázek  u  silnice.  Na  dřevěném  sloupku  je  
vitrínka ses tříškou, ve které je svatý obrázek Svaté Rodiny. Na 
stříšce je zdobený křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.:  607

Místo: Těšnovice, nedaleko sochy č. 62, před obcí.

GPS: 49.2640983N, 17.4257467E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 

Popis: Skulptura z poloviny 18. století, situovaná v polích u  
silnice  na  Trávník.  Dílo  sestává  z  hranolového  soklu,  
vysokého,  oblého  sloupu  s  patkou  a  hlavicí,  korunovanou  
sousoším Panny Marie s Ježíškem.

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101304
Chráněno od 2.12.2004

Objekt č.:  608

Místo: Těšnovice v obci

GPS: 49.2613589N, 17.4199325E

Rok: 1893

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny Marie  stojící  na  ozdobeném  
podstavci.

Nápisy: vpředu: „Já jsem neposkvrněné Početí.“ Vzadu: „Ke 
cti a chvále Boží věnovali manželé Jan a Františka Forýtkovi z 
Bařic 1893.“

Historie: na den sv. apoštolů Petra a Pavla (30. června 1893) u 
přítomnosti  velikého  množství  lidstva  a  přespolních  hostů,  
mezi nimiž i faráře Chropinského Josefa Doležala bývalého  
zdejšího kaplana od místního dp. faráře Fr. Pavlíka, jež při tom 
i slavnostní řeč měl, byla socha slavně církevně posvěcena.

Status: památka místního významu.



Objekt č.:  609

Místo: Těšnovice, u kostela

GPS: 49.2635756N, 17.4178447E

Rok: konec 18. stol.

Rekonstrukce: 1913, 2001

Popis:  Na  hranolovém  podstavci,  po  obou  stranách  štítově  rozšířeném  a  
završeném  římsovou  deskou,  stojí  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  v  obvyklém  
ikonografickém  pojetí.  Přední  strana  podstavce  uprostřed  prolomena  nikou  s  
půlkruhovým záklenkem, rytý rám s ujmutými rohy, po bocích ryté obdélníkové  
rámy s vloženým kosodélníkem. Totéž na zadní straně podstavce, ve střední části  
však ujmuté rohy pouze dole a přibližně v úrovni štítového rozšíření nápis LP 1913. 
Boční strany soklu v místě štítového rozšíření zdobí reliéf závěsu z listů a plodů  
spletených stuhou. Sv. Jan Nepomucký stojí na obláčcích, levou nohu má mírně  
pokrčenou a předkročenou. Tento nepatrný pohyb se projevuje v oblasti drapérie a 
sochu oživuje.  Hlavu  s  pozlacenou kovovou svatozáří  zdobenou pěti  hvězdami  
světec sklání doleva, v rukou drží kříž s korpusem.

Historie: u sochy se dříve lidé scházeli za velikého sucha k prosebným 
pobožnostem. Každý rok na neděli v oktávě slavný průvod odpolední se k 
ní konával a veřejná pobožnost se vykonávala. Dne 5. května 1945 byla  
socha zasažena výbuchem granátu a část podstavce byla uražena.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 27064/7-6161
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.:  610

Místo: Těšnovice, u kostela

GPS: 49.2641406N, 17.4174281E

Rok: před 1775

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  sv.  Floriána  v  obvyklém  
ikonografickém  pojetí,  na  podstavci,  bez  nápisů  i  bez  
letopočtu.

Historie: socha stávala u silnice z Těšnovic do Těšan.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 611

Místo: Trávník, na hřbitově.

GPS: 49.2651731N, 17.4385747E

Rok: 1907

Rekonstrukce: 1949

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na odstupňovaném soklu stojí 
velmi detailně zdobený podstavec. Boční strany jsou vyvedeny do štíhlých 
věžic zakončených fiálami,  zasahujícími  svou výškou až  do nástavce a  
spojených s ním opěrným obloukem. Nástavec je zakončen římsou. V čelní 
straně je zaklenutá nika ve které stojí socha Panny Marie.

Nápisy:  vpředu: „Bůh náš útočiště naše a síla pomocník v zármutcích  
jemž postihli nás příliš.“ Vzadu: „Ke cti a chvále Boží věnovali manželé 
Josef a Rosalie Vrzalovi z Trávníka Léta Páně 1907. Nákladem občanů  
opraven a přemístěn na nový hřbitov roku 1949.“

Historie: na tomto místě dříve stával starší kříž dřevěný.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 612

Místo: Trávník, na vrchu Kameňák.

GPS: 49.2656736N, 17.4246381E

Rok: 1875

Rekonstrukce:

Popis: kříž v lese. Na čtyřbokém dvoustupňovém soklu stojí  
hranolový podstavec na kterém je železný kříž s postříbřeným 
tělem Krista.

Nápisy:  vzadu:  „Zbudovala  na  památku Kateřina  Kitlica  v  
roku 1875.“

Historie:  kříž  založila  Kateřina  Kytlicová  v  roce  1875  a  
založila také základní fond kříže ve výši 23 zl. U tohoto kříže 
bývalo poslední zastavení v Křížové dny v úterý.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 613

Místo: Trávník, před hřbitovem.

GPS: 49.2655256N, 17.4387994E

Rok: 1719

Rekonstrukce: 2002

Popis: Na nízké kamenné desce menší deska složená ze tří dílů kamene 
(viditelné  čtyři  kovové čepy),  jež  nese  hranolový podstavec zakončený  
římsou. Vepředu se podstavec, opatřený letopočtem 1719, zužuje a je na  
něm umístěna socha Bolestné Panny Marie se sepnutýma rukama a očima 
upřenýma vzhůru. Zadní část skulptury málo opracovaná. Za Pannou Marií 
čtyřhranný kónický nástavec nesoucí kříž s korpusem. Hlava Krista mírně 
skloněna k pravému rameni, bederní rouška uvázaná na pravém boku. Nad 
hlavou Krista deska s nápisem INRI. Nad křížem ochrana v podobě černé 
plechové polokruhové stříšky.

Historie: u kříže byla třetí zastávka v Křížové dny v úterý a  
býval  velmi  bohatě  okrášlen.  Kříž  byl  prý  postaven  na  
památkou dvou kameníků.

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 18337/7-6163
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 614

Místo: Trávník, výjezd z obce směr Těšnovice.

GPS: 49.2678528N, 17.4306972E

Rok: 1782

Rekonstrukce:

Popis: Torzo kamenného krucifixu z roku 1782, situované na 
okraji  obce.  Dílo  sestává  z  odstupňovaného  podstavce  s  
bohatou  reliéfní  výzdobou  (sv.  Jan  Nepomucký,  P.  Marie  
Bolestná, bičování Páně) a sekaným letopočtem, korunovaného 
novodobým železným křížem.

Historie:

Status: Kulturní památka č. ÚSKP 101317
Chráněno od 15.12.2004



Objekt č.: 615

Místo: Trávník, směr Trávnické zahrady.

GPS: 49.2763967N, 17.4391006E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek, dřevěná vitrína na dřevěném sloupu, za 
sklem soška Panny Marie.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 616

Místo: Trávník, cesta do Těšnovic (vpravo)

GPS: 49.2671844N, 17.4300006E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek, železná schránka na železném sloupku, 
uvnitř kresba světců.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 617

Místo: Trávník, u hl. Silnice do Kotojed.

GPS: 49.2726853N, 17.4194903E

Rok: 1886

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha Panny Marie s Ježíškem na zdobeném 
podstavci s ornamenty. Socha poškozená.

Nápisy:  vpředu:  „Matko  krásného  milování,  v  Tobě  hledá  
každý smilování, Tys mocná patronka nás, Královno nebeská 
oroduj  za  nás.“  Na  soklu  „K.  Somer,  Kroměříž.“  Vzadu:  
„Věnovali  Josef  a  Josefka  manželé  Sýkorovy  z  Trávníka  
1886.“

Historie: socha stojí na místě kde stával starší dřevěný kříž,  
tzv.  Holubův.  Socha  byla  vysvěcena  28.  července  1886  
místním farářem Ferdinandem Zatošilem v přítomnosti mnoha 
kněží a velikého zástupu lidu. Slavnostním kazatelem byl P. Fr. 
Hrabal rodák Trávnický.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 618

Místo: Trávník, u lesa cestou k Těšnovicím.

GPS: 49.2657436N, 17.4260872E

Rok: 1907

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny  Marie  s  Ježíškem,  stojí  na  
zdobeném podstavci  (hlavička  andílka,  hvězdy).  Orientační  
bod u lesa na kopci.

Nápisy:  vpředu:  „Zdrávas  vítězná  ochrano Moravy,  přispěj  
přímluvou  svou  lidu  svému!“  Vzadu:  „Památce  své  dcery  
Natálie Mlčochové věnovala Anna Hubíková z Trávníku 1906. 
Postaveno  ochotou  a  páčí  Josefa  a  Rozálie  manželů  
Vrzálových 1907.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 619

Místo: Troubky, u hřiště.

GPS: 49.2283414N, 17.2780153E

Rok: 1879

Rekonstrukce: 1937

Popis:  kamenný kříž před obcí. Na hranolovém, čtyřbokém  
soklu stojí čtyřboký hranolový podstavec zakončený římsou.  
Nástavec vysoký, také zakončený římsou, nesoucí kříž.

Nápisy: vzadu: „Nowostaweni kříž od manské obce Traubek.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 620

Místo: Troubky, při výjezdu na Morkovice.

GPS: 49.2317389N, 17.2684278E

Rok: 1900

Rekonstrukce: po roce 2010

Popis: kamenný kříž v obci. Na čtyřbokém, hranolovém soklu 
stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  zakončený  stříškou.  
Vpředu  je  reliéf  Panny  Marie  Bolestné  a  nad  ní  plastika  
kalichu. Nástavec nízký, dvoustupňový, čtyřboký, držící kříž.

Nápisy:  vzadu:  „Tento  svatý  kříž  věnovali  Josef  a  Anežka  
Klabalovi z Troubek L.P. 1900.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 621

Místo: Troubky, před hřbitovem.

GPS: 49.2285744N, 17.2808319E

Rok: 1888

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  stojící  před  místním hřbitovem.  Sokl  
dvoustupňový, čtyřboký. Na něm reliéfně zdobený, osmiboký 
podstavec se stříškou. Vpředu reliéf  Panny Marie Bolestné.  
Nástavec nízký, čtyřboký, držící kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1888.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 622

Místo: Troubky, na hřbitově.

GPS: 49.2282347N, 17.2810331E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v centru hřbitova. Na odstupňovaném,  
čtyřbokém  soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  
zakončený  římsou.  Vpředu  reliéd  Panny  Marie  Bolestné.  
Nástavec čtyřboký, nízký, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 623

Místo: Troubky, u silnice na Zborovice.

GPS: 49.2347769N, 17.2832186E

Rok: 1830

Rekonstrukce:

Popis: kříž u silnice do Zborovic. Na čtyřbokém, hranolovém 
soklu stojí čtyřboký hranolový podstavec, zakončený rovnou 
římsou, na které je železný kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vpředu těžko čitelné.

Historie: v roce 1830 řádil v kraji mor. Mezi Zborovicemi a 
Troubkami upomíná na tuto strašnou nemoc železný kříž v  
kamenné  podstavě.  Mrtví  prý  nesměli  být  pochováni  na  
hřbitově ve Zdounkách, ale pochovávali se na vrchu vývozu k 
Troubkám, dnes u Lipky.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 624

Místo: Troubky-Zdislavice, na hřbitově Zdislavice.

GPS: 49.2212692N, 17.2652200E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  hřbitova  Zdislavic.  Na  
čtyřbokém nízkém soklu stojí čtyřboký hranolový podstavec,  
zakončený stříškou. Nástavec nízký, držící kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 625

Místo: Troubky-Zdislavice, před zámkem.

GPS: 49.2217722N, 17.2636928E

Rok: 1821

Rekonstrukce:

Popis: na čtyřbokém hranolovém podstavci s podnoží a římsou 
vyrůstá kovový kříž s korpusem Ukřižovaného. Okolo kříže  
hrazení kovovou mříží, uchycenou do nárožních hranolových 
kamenných sloupků.

Nápisy:  vpředu:  „Friedrich  Freyherr  von  Vogkelundseine  
gemahlin Anna Gebohrne Piati von Dirnowitz im iahre 1821.“

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 26361/7-6166
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.. 626

Místo: Troubky-Zdislavice, u domu čp 91.

GPS: 49.2218672N, 17.2592581E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kříž v obci.  Na širokém čtyřbokém soklu stojí  úzký  
čtyřboký, hranolový podstavec držící vysoký litinový kříž s  
postříbřeným tělem Krista.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 627

Místo: Troubky, v lese za obcí.

GPS: 49.2299453N, 17.2636103E

Rok: 1915

Rekonstrukce: 2015

Popis:  kamenná socha svaté Anny s malou Marií  po boku,  
stojící na hranolovém, čtyřbokém podstavci.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 628

Místo: Troubky, v obci, před domem čp 41.

GPS: 49.2314119N, 17.2648603E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha svatého Floriána stojící na čtyřbokém, 
hranolovém podstavci s římsou.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 629

Místo: Troubky, na návsi.

GPS: 49.2301797N, 17.2689936E

Rok: 1745

Rekonstrukce: 

Popis: socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna v centru obce 
přibližně  ve  středu návsi  na  soklu  centrálně  umístěném na  
schodišťové podestě  o  dvou soustředných stupních.  Vlastní  
hranolový  podtsavec  je  výškově  členěn  na  pravoúhlou  ve  
vrcholu odstupňovanou podnož, ppřibližně kvádrový dřík a ve 
vrcholu je zakončen profilovanou vyloženou korunní římsou. 
Středová část podstavce se ve spodní mírně hmotově rozšiřuje. 
Plochy jsou vymezeny plošnými rámy, které vyplňují mělké  
reliéfy na čelní straně s motivem “Svržení Jana Nepomuckého 
z mostu do Vltavy”, pohledově vpravo pak celá postava sv.  
Vendelína a pohledově vlevo sv. Floriána. Vlastní socha sv.  
Jana Nepomuckého je v mírně podživotní velikosti ztvárněna v 
klasickém  ikonografickém  pojetí  v  trojdílném  kanovnikém  
rouchu s biretem na v pohledově levé ruce, pravicí přidržující 

tělo kříže s  korpusem Krista.  Na hlavě s  plnovousem a kadeřavých vlasou mírného příklonu k 
pohledově pravému rameni je hvězdná svatozář. Celková koncepce dynamického rozoje draperie 
roucha se odvíjí od mírného kontrapostu. Na podnoži vlastní sochy je zachován na zadní straně 
sekaný letopočet dokončení i signatura sochaře-kameníka.

Nápisy: vzadu na podnoži: „M.K. 1745.“

Historie:

Status: 
kulturní památka č. ÚSKP 19271/7-6164
Chráněno od 3.5.1958.

Detail na podstavec.



Objekt č.: 630

Místo: Troubky-Zdislavice, u zámku.

GPS: 49.2221314N, 17.2633439E

Rok: 1730

Rekonstrukce: 

Popis: kamenná socha svatého Jana Nepomuckého stojící před 
místním zámkem. na hranolovém, čtyřbokém, lehce konickém 
podstavci s podnoží a římsou stojí světcova socha v obvyklém 
ikonografickém  pojetí.  Na  přední  straně  podstavce  znak  
Mikuláše Otislava, pána na Zdislavicích.

Nápisy: těžko čitelné, vpředu: „Nicolaus Otislaw et Susana de 
Ponetitz.“ Zboku: „Sao Ianni De Nepomuc patronosuoproguor 
a quoque honore optuint.“

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 26361/7-6166
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 631

Místo: Troubky-Zdislavice, náves.

GPS: 49.2241581N, 17.2616236E

Rok: 1730

Rekonstrukce: 

Popis:  socha  sv.  Josefa  s  malým  Ježíškem  v  náručí.  Na  
čtyřbokém  volutovém  podstavci  s  hranolovou  podnoží  a  
římsou stojí  socha  sv.  Josefa  v  mírně  podživotní  velikosti.  
Klasické  ikonografické  schéma  -  světec  v  dlouhém  šatu,  
oběma rukama drží dětskou postavu Krista.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1730.

Historie:

Status:  kulturní památka č. ÚSKP 31831/7-6168
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 632

Místo: Troubky, za obcí, u polní cesty.

GPS: 49.2314550N, 17.2729647E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  hranolovitá,  vysoká  boží  muka,  zděná  s  římsou  
uprostřed. Nika na každou stranu. Nahoře stříška.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 633

Místo: Troubky-Zdislavice, u rozcestí směr Honětice.

GPS: 49.2143983N, 17.2619944E

Rok: pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 2010-2012

Popis: kaple Panny Marie. Kaple trojúhelnikového půdorysu, 
zaklenutá  úseky  valené  klenby  mezi  pásy,  směřujícími  ke  
středovému zrcadlu. Okna s půlkruhovými záklenky, vchod s 
půlkruhovým záklenkem se zdůrazněným klenákem. Fasáda  
členěna  v  nárožích  pilastry  s  kompositními  hlavicemi,  
nesoucími  vyložené  kladí  a  hlavní  římsu.  Střecha  sedlová,  
zvalbená.  V  průčelí  nad  hlavní  římsou  zhruba  zhruba  
obdélníkový štít s volutovými křídly, zakončený půlkruhovitě 
vypjatou římsou.

Nápisy: vpředu: „Žij k radostí svojí matky.“

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 45824/7-6173
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.. 634

Místo: Troubky, za obcí u polní cesty, u božích muk.

GPS: 49.2312408N, 17.2727239E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek nedaleko božích muk u polní cesty. Na 
kamenném čtyřbokém sloupku je plechový malovaný svatý  
obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 635

Místo: Troubky, u silnice, u domu čp 126.

GPS: 49.2324550N, 17.2652794E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek v obci. Na kamenném čtyřbokém sloupku 
je plechový malovaný obrázek svaté rodiny.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 636

Místo: Třebětice, u silnice při výjezdu na Holešov.

GPS: 49.3194325N, 17.5243586E

Rok: 1846

Rekonstrukce: 1878

Popis:  kamenný  kříž  v  obci  u  hlavní  silnice  směrem  na  
Holešov.  Na  čtyřbokém,  hranolovém  soklu  stojí  volutový,  
čtyřboký  podstavec,  reliéfně  zdobený  ve  své  přední  části.  
Podstavec je zakončený římsou. Na ní stojí vysoký reliéfně  
zdobený nástavec držící kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu dole letopočet 1878. Vzadu letopočet 1846.

Historie: tento kříž nechal postavit K. Růžička z Třebětic z čp 
21 v roce 1846.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 637

Místo: Třebětice, na návsi, u kostela sv. Vendelína.

GPS: 49.3191350N, 17.5190889E

Rok: 1877

Rekonstrukce: 1997

Popis:  kamenný kříž  u kostela.  Na hranolovém, čtyřbokém  
soklu stojí osmiboký, reliéfně zdobený podstavec, zakončený 
římsou se stříškou. Vpředu na podstavci reliéf Panny Marie  
Bolestné. Nástavec čtyřboký s plastikou kalichu. Nad ním je  
kříž s Kristem. Okolo kříže kovový plot.

Nápisy: vzadu: „Nákladem sv. kříže Manželé Jan a Anna Hubik 1877.“ Zboku: 
„MCM. Sv. Missie na obratu století 1900. Neplnomocných odpustků získáš a sice 5 
let jednou za den, pomodlíš-li se u toho kříže na památku smrtelných úzkostí Krista 
Pána třikráte Otče náš, Zdrávas a Sláva otci (Lev XII. 18 22/4 26.) a stodenních,  
kdykoliv  pobožně kříž  tento navštívíš  (Pius  IX.18  19/12 5l.).“  Z druhé strany:  
„MCM. Sv. Missie na obratu století 1900. Plnomocných odpustků získáš u toho  
kříže. 1. Ve výroční den posvěcení kříže (25/11). 2. V den nalezení sv. kříže (3/5). 3. 
V den povýšení sv. kříže (14/9): přistoupíš-li hodně ku stolu Páně a pomodlíš li se 
na úmysl sv. Otce (Pius IX. 18 19/12.73).“

Historie: v roce 1997 byl kříž celkově opraven.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 638

Místo: Třebětice, na hřbitově.

GPS: 49.3180753N, 17.5216519E

Rok: 1884

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenný  kříž  v  centru  místního  hřbitova.  Na  
třístupňovém,  čtyřbokém  soklu  stojí  vysoký  osmiboký  
podstavec zakončený lámanou stříškou. Vpředu na podstavci  
soška  Panny  Marie.  Nástavec  dvoustupňový,  osmiboký  s  
římsou a s plastikou kalichu. Nástavec drží kamenný kříž.

Nápisy:  nahoře na kříži  na štítku: „Hic est  rex Judaorum.“  
Překlad: „Toto je Král Židů.“ Vzadu pouze letopočet 1884.

Historie:  pro  hřbitov  tento  kříž  vytvořil  Antonín  Beck  z  
Kroměříže v roce 1884.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 639

Místo: Třebětice, u polní cesty za obcí, směr Hulín.

GPS: 49.3132661N, 17.5084919E

Rok: 1864

Rekonstrukce: 1880, 1896

Popis: kamenný podstavec ze sochy sv. Jana Nepomuckého.  
Na  hranolovém  soklu  stojí  osmiboký  reliéfně  zdobený  
podstavec s římsou, na které stávala socha světce.

Nápisy: z boku: „1864 K.Z. Obnoveno 1880 J.K.“

Historie: socha stávala od svého založení v roce 1864 asi 100 
metrů  jihozápadně  od  rozcestí  v  Probickách.  Poněvadž  při  
scelování pozemků v roce 1896 překážela scelovacímu plánu, 
byla  tehdejším majitelem K.  Žůrkou  z  čís.  21  odvezena  a  
postavena na vlastním pozemku.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 640

Místo: Třebětice, v poli, u polní cesty směr Količín.

GPS: 49.3229400N, 17.5203256E

Rok: 1920

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské, stojící u polní
cesty směrem na Količín. Na nízkém čtyřbokém hranolovém 
soklu stojí vysoký čtyřboký podstavec nahoře kvítky zdobený. 
Na něm stojí socha Panny Marie s malým Ježíškem v náručí.

Nápisy:  vpředu:  „Matičko  Svatohostýnská  oroduj  za  nás!“  
Vzadu: „Věnovala Ludmila Chytilová ze Střebětic.“

Historie: socha byla zhotovena sochařem Krajčou z Holešova. 
Po roce 2015 byla odvezena do úschovy k majiteli p. Chytilovi 
z důvodu výstavby nové rychlostní komunikace.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 641

Místo: Třebětice, na hřbitově.

GPS: 49.3180753N, 17.5216519E

Rok: 1881

Rekonstrukce: v 90. letech 20. stol.

Popis: kamenná socha Panny Marie, nyní stojící u vstupu na 
místní hřbitov. Na čtyřbokém, hranolovém, nízkém soklu stojí 
osmiboký podstavec s římsou. Vpředu vložena deska s textem. 
Na nízkém zdobném nástavci stojí socha světice.

Nápisy:  vpředu:  „Svaté  nebeské  královně  věnuje  Terezia,  
vdova  v  panu  zesnulého  Lochmana  Karla.“  Vzadu  pouze  
letopočet 1881.

Historie:  socha původně stávala  za obcí  u hlavní  silnice k  
Holešovu, na křižovatce cest Třebětice – Holešov – Količín – 
Alexovice, u autobusové zastávky.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 642

Místo: Třebětice, na návsi.

GPS: 49.3184883N, 17.5190167E

Rok: 1896

Rekonstrukce: 1999

Popis:  kamenná  socha  sv.  Josefa  stojící  na  návsi.  Na  
čtyřstupňovém,  čtyřbokém,  hranolovém soklu  stojí  konický  
podstavec  s  nikou vpředu.  Na podstavci  je  nástavec,  bohatě
zdobený hlavičkami andílků a květinami. Svatý Josef drží v  
náručí malého Ježíška.

Nápisy: vzadu: „L.P. 1896 od R. Stratilové.“

Historie:  socha  původně  stávala  u  polní  cesty za  obcí,  za  
železniční tratí. Postavili ji tam manželé Stratilovi po scelování 
pozemků  v  rohu  nově  nabytého  pole.  V  roce  1999  byla  
přenesena na náves a celkově opravena.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 643

Místo: Třebětice, na návsi.

GPS: 49.3205422N, 17.5194003E

Rok: 1897

Rekonstrukce: 1999

Popis:  kamenná  socha  Ježíše  Krista  (Božské  srdce  Páně)  
stojící  na návsi.  Na čtyřstupňovém, čtyřbokém, hranolovém  
soklu stojí čtyřboký, hranolový podstavec zakončený stíškou. 
Vpředu je vložena deska s textem. Na nízkém nástavci stojí  
socha Ježíše v běžném ikonografickém pojetí.

Nápisy: vpředu: „Ó nejsladší Ježíšovo srdce dejž ať tě miluji 
vždy víc a více.“ Vzadu: „Postaveno nákladem Anežky a Karla 
Stratila čís. 29. L.P. 1897.“

Historie:  socha  původně  stávala  u  polní  cesty za  obcí,  za  
železniční tratí. Postavili ji tam manželé Stratilovi po scelování 
pozemků v rohu nově nabytého pole. V roce 1999 byla 
přenesena na náves a celkově opravena.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 644

Místo: Třebětice, v poli, u polní cesty směr Hulín.

GPS: 49.3127483N, 17.5152342E

Rok: 18. stol.

Rekonstrukce: 2021

Popis: zděná výklenková kaplička v poli za obcí. Jedná se o  
tříbokou omítnutou stavbu, přičemž je na každé straně nika, ve 
které bývaly sošky svatých. Na střeše je malý železný křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  u  této  boží  muky  stávala  obrovská  lípa,  krásně  
košatá.  Těšila  se  velké  pozornosti  všech.  Pověst  o  ní  
vypravuje,  že  místo  kolem  ní  bylo  v  dávných  dobách  
pohřebištěm padlých vojáků. Lípa sešla stářím a kolem roku 
1901 byla  za  bouře  rozpůlena.  Kaplička  byla  v  roce  2021  
kompletně opravena.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 645

Místo: Tučapy, v obci u autobusové zastávky.

GPS: 49.3517383N, 17.5770264E

Rok: 1911

Rekonstrukce: 2007

Popis:  kamenný kříž v obci. Na třístupňovém, hranolovém,  
čtyřbokém soklu stojí osmiboký zdobený podstavec, vpředu s 
reliéfem Panny Marie Bolestné, zakončený lomenou stříškou. 
Nástavec nízký, osmiboký s plastikou kalichu.

Nápisy: vzadu: „Ku cti a chvále Boží věnovali manželé Josef a 
Karolina Pospíšilíkovi z Tučap č.29, L.P. 1911.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 646

Místo: Tučapy, u silnice do Holešova.

GPS: 49.3426375N, 17.5795556E

Rok: 1850

Rekonstrukce: 1999, 2007

Popis:  kamenný kříž  u  silnice z  Holešova do Tučap,  který  
katastrálně patří pod Holešov. Na soklu stojí osmiboký vysoký 
podstavec, který má vpředu i vzadu vysekaný latinský text.  
Podstavec zakončen římsou. Na ní je krátký nástavec držící  
kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Christus factus est pro nobis obedi ens usque 
ad mortem mortem autem crucis.“ Překlad: „Kristus učiněn  
jest  za  nás  poslušným až k smrti  a  to  smrti  kíže.“  Vzadu:  
„Hanc  crucem  extrux  erunt  Augustinus  Janeczka  civis  
Holesoviensis  et  coniux  eius  Thresia  nata  Hrabetzka  Anno  
1850.“  Překlad:  „Tento  kříž  vybudovali  Augustin  Janečka,  
občan holešovský a jeho manželka Terezie rozená Hrabecká  
roku 1850.“

Historie: ke kříži se váže pověst (viz dále) o Janu Thomastikovi, který zde projížděl a byl přepaden, 
nicméně přežil a proto zde nechal postavit kříž. Dnes víme, že Thomaštík s tímto křížem nemá nic 
společného, jelikož byl postaven až o mnoho let později. V roce 1999 se o chátrající kříž, který se 
postupně rozpadal,  postaraly dvě obyvatelky Tučap.  Paní  Chytilová a  paní  Navrátilová vybraly 
mezi občany peníze na opravu. Tu provedla místní kamenická firma Kamík vedená panem Petrem 
Sedláčkem. V sobotu 26. června 1999 se u opraveného kříže konala malá slavnost. Sešlo se asi 20 
lidí a děkan Holešovské farnosti P.Jiří Rek kříž posvětil. Dne 15. prosince 2006 opilý řidič při cestě 
z Tučap do Holešova nevybral zatáčku a do kříže narazil, čímž ho polámal na několik částí. Kříž 
opravila kamenická firma pana Rudolfa Pecháčka a na jaře 2007 byl kříž vrácen na své místo.

Pověst: starý Thomaštík  se  vracel  z  jarmarku z Dřevohostic,  kam ráno vypravil  plně naložený 
fasunek se solí a mýdlem. Mohl sice učinit zajížďku povozem na Bystřici pod Hostýnem, kde vedla 
lepší cesta na Holešov, ale s ohledem na pozdní denní dobu volil nakonec sice horší, ale skoro o 
polovinu kratší cestu na Prusinovice, Tučapy. V Prusinovicích zastihl povoz už soumrak se všemi 
možnými nepříznivými okolnostmi. Byly to především výmoly na cestě, po uplynulé zimě dosud 
nezajeté. Měli však štěstí, po cestě je nevzrušila žádná nepříjemná událost a s naloženým fasuňkem 
se v klidu dokolébali přes Tučapy do míst, odkud je dělilo do Holešova sotva čtvrt hodiny cesty. 
Najednou je z myšlenek na domov vyrušili surové hlasy, ozývající se u spřežení u přední části vozu, 
kde seděli čeledínové. Thomaštík se vyklonil zpod plachty a uviděl, jak z kozlíku letí obloukem dvě 
postavy se žuchnutím na zem, prásknutí do koní, vtom také se otřel o jeho rameno obrovský kámen, 
určený  jeho  hlavě.  Jen  trhnutí  vozu  mohl  děkovat,  že  nebyl  smrtelně  zasažen.  Jak  se  povoz 
vzdaloval bylo slyšet z cesty pusté klení a nadávky. Poučen touto příhodou, učinil lepší opatření z 
důvodu bezpečnosti,  jako že oba čeledínové v předním sedadle vozu měli ostře nabité pistole a 
veškeré jízdy se snažili provést za denního světla. Později dal Thomaštík na onom místě vybudovat 
kamenný kříž, který zde stojí dodnes.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 647

Místo: Tučapy, nad obcí.

GPS: 49.3563886N, 17.5839319E

Rok: 1871

Rekonstrukce: 1991

Popis:  větší  zděná  kaple  postavená  na  kopci  za  obcí.  Na  
plechové střeše je malý kovový křížek.

Historie:  kaplička Na Hřískách s oltáříkem, v níž se může  
směsnat  až  6  osob,  byla  postavena  v  roce  1871 od  Josefa  
Navrátila  z  č.  33.  Na  místě  kapličky stával  dříve  strom s  
obrazem  svatého,  u  něhož  se  modlíval  jmenovaný  Josef  
Navrátil, který trpěl padoucnicí. Když byl strom skácen, zdálo 
se jmenovanému, že na řezích stromu vidí obraz Bohorodičky, 
což ho pohnulo ku postavení kapličky. V roce 1991 byla pak 
kaplička společně se zvonicí na návsi znovu vysvěcena.

Status: památka místního významu.

Objekt č.. 648

Místo: Tučapy, nad obcí, u hřiště.

GPS: 49.3516261N, 17.5808158E

Rok: konec 18. stol.

Rekonstrukce: 2007

Popis: drobná sakrální architektura půlkruhového půdorysu s  
vyžlábnutými  rohy.  Barokní  profilovaná  římsa  zvlněná,  na  
čelní straně přerušená klenákem. Pod ním nika s půlkruhovým 
záklenkem. Na vrcholu kovové vertikální břevno z původního 
kříže.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 41730/7-6178
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 649

Místo: Uhřice, u silnice na Mořice.

GPS: 49.2929758N, 17.2006700E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce: po roce 2010

Popis:  čtyřboká boží  muka  v  podobě výklenkové kapličky  
nedaleko hlavní silnice. Objekt po opravě, v přední zasklené  
nice soška Panny Marie. Na střeše malý kovový křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 650

Místo: Uhřice, na hřbitově.

GPS: 49.2857844N, 17.2014250E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na odstupňovaném, 
čtyřbokém  soklu  stojí  hranolový,  čtyřboký  podstavec  
zakončený  římsou.  Vpředu  soška  Panny  Marie  Bolestné.  
Nástavec zdobený plastikou kalichu.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 651

Místo: Uhřice, u hřbitova, u památné lípy.

GPS: 49.2854964N, 17.2014892E

Rok: 1744

Rekonstrukce: 2014

Popis:  na  okraji  obce  několik  metrů  před  čelním  úsekem  
ohradní  zdi  hřbitova  u  vzrostlého  stromu  umístěn  pozdně  
barokní  kříž.  Památka  sestává  ze  pravděpodobně  sypaného  
základu s  obložením z kamenných obrub spojem kovových  
skob v cementovém lůžku celkově o dvou stupních. Vlastní  
sokl je členěn krychlovou podnoží na čelní straně s aliančním 
znakem vlastníků panství po stranách s letopočtem děleným po 
dvojčíslí  po stranách,  dávající  1744.  Profilací  v  horní  části  
přechází  do  části  dříku  s  plošným  mělkým  reliéfem  
celofigurální Bolestné Panny Marie ve výrazném kontrapostu 
patrné esovité linie prohnutí těla s výrazným příklonem hlavy 
k  levému  rameni.  Hlava  dlouhých  vlasů  je  zdůrazněna  
paprskovou svatozáří. Pole, v níž je reliéf umístěn, je mírně  
vpadlé a plošně pekované. Ve vrcholu je původní sokl zkrácen 

a  sekundárně  doplněn  v  nasazené  patici  s  ukotveným  litinovým  tělesem  kříže  s  plošnou 
penetrovanou profilací ve spodní části s poloprofilovou ženskou figurou se symboly číše a patrně 
kříže (Církev). Dekor kříže výrazně neogotický, ve spodní partii v podobě architektury z lomeného 
oblouku s kružbou a postranními fiálami, nese prvky empírové výzdoby s nápisovým kruhovým 
štítkem s  bordurou v podobě vavřínového věnce  se  stuhou.  Horní  ramena vlastního  kříže  jsou 
plošně členěna na poněkud zkomolené tvarové formy spojující  prvky gotické a  barokní,  což je 
patrné zejména na zakončeních ramen. Vlastní  tělo Krista je mírně prověšené výrazně frontální 
svislé linie bez náklonu hlavy. V proporcích mírně nevyvážené překvapuje hladkostí modelace a 
objemností partie bederní roušky.

Historie:  památka  krucifixu  byla  v  době  založení  
pravděpodobně jiného charakteru, jak působí v současnosti. Na 
soklové části jsou patrné dvě ne stejně staré části. Spodní část s 
reliéfem  aliančního  znaku  s  datací  poukazuje  na  původní  
památku.  Později  došlo  k  nahrazení  horní  části  novou  s  
reliéfem Bolestné Panny Marie patrně z druhé poloviny 18.  
století vzhledem k šíři profilace výžlabku spodní části.
Kříž stojí u velké lípy srdčité, jejíž výška je 22 m a obvod  
kmene 641 cm. Jedná se o památný, státem chráněný strom.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 31998/7-6103
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 652

Místo: Uhřice, na návsi.

GPS: 49.2822697N, 17.2032431E

Rok: 1744

Rekonstrukce: 2009, 2011

Popis: socha sv. Anny Samotřetí je umístěna v dolní části návsi 
obce Uhřice. Výškově odstupňovaný sokl je cenrálně usazen  
na  zděný  základ  přibližně  čtvercového  půdorysu  
pravděpodobně  sypaný,  na  koruně  obložen  kamennými  
kvádrovými  pískovcovými  bloky  spojených  kovovými  
armaturamy. Spodní část soklu je tvořena přibližně krychlovou 
paticí,  vrcholovou  profilací  přecházející  ve  střední  část  s  
postranními  ve  spodní  části  ztlačenými  volutami  a  
zakončeného ve vrcholu vyloženou profilovanou římsou.  V  
čelní ploše soklu je umístěn nízký reliéf aliančního znaku v  
rokokové kartuši s korunnou v klenotu. Heraldicky vpravo s  
erbem figury slunce. Figura heraldicky vlevo umístěného erbu 
je nečitelná. Vlastní socha sv. Anny je podána přísně frontálně 
uzavřeného půdorysu. Mírný kontrapost s vahou na pravé noze 

je podpořen mírně esovitou linií  prohnutí  těla.  Při  pravé noze stojí  malá postava Panny Marie, 
přidržovaná pravicí sv. Anny a levou rukou na levém boku přidržuje Ježíška. Dítě sedí kolmo s 
pohledem  směřovaným  na  Annu  a  vztahuje  k  ní  ručky.  Mladá  Panna  Maria  je  podána  jako 
prostovlasá dívka mírně nakročena do prostoru oděna v dlouhou suknici,  opásanou v pase.  Na 
hlavách Ježíška i sv. Anny původně paprskovité svatozáře.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  socha byla mezi lety 2009 a  
2011 kompletně opravena.

Status:
kulturní památka č.ÚSKP 32169/7-6101
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 653

Místo: Uhřice, na návsi.

GPS: 49.2816606N, 17.2029578E

Rok: 1774

Rekonstrukce: 2012

Popis: socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna přibližně na 
horním okraji návsi v Uhřicích. Výškově odstupňovaný sokl je 
centrálně posazen na zděnou podestu ze smíšeného zdiva na  
koruně  s  loženou čtveřicí  kamenných profilovaných obrub,  
spojených armaturami kovových spon. Vlastní sokl je členěn 
přízemní paticí, profilací přecházející ve středovou hranolovou 
část čtvercového průřezu a zakončen vyloženou profilovanou 
korunní  římsou.  Čelní  plocha  soklu  je  opatřena  sekaným  
lineárním rámem s konvexně do středu pole vypnutými rohy, v 
jejichž  cviklech  jsou  umístěny  sekané  v  linii  modře  
polychromované číslice  celkově  dávající  letopočet  1774.  V  
ploše středního pole je pak sekaný dnes obtížně čitelný nápis. 
Zadní strana soklu nenese žádný textový nápis. Socha světce je 
umístěna  na  podnož v  podobě  pravděpodobně  symbolizující 

úsek mostního  oblouku,  jak dosvědčuje  plošné pokrytí  imitací  struktury kvádříkového zdiva  se 
spárováním. Na čelní straně je podnož doplněna po pravé straně postavou andílka s gestem přísahy 
mlčenlivosti, jak přikládá ukazováček k ústúm s pohledem směřovaným k divákovi a v natažené 
levici  drží  klíč.  Mostní  oblouk  vytváří  mělkou  segmentově  zaklenutou  niku,  která  byla 
pravděpodobně opatřena prosklenými kovanými dvířky,  po nichž zůstalo na levé straně od niky 
upevněné  kovové  očko.  Podnož  je  součástí  sochy.  Sv.  Jan  je  pojednán  v  pokleku  mírně 
diagonálního natočení směřování těla v klasickém ikonografickém pojetí trojdílného kanovnického 
oděvu s kolárkem, jako evangelického kněze. Hlava delších kadeřavých vlasů a plnovousu je írně 
nakloněna  k  pravému rameni.  V pravici  přidržuje  krucifix,  částečně  zabalen  v  záhybu  roucha. 
Levice volně spadající podél těla přidržuje biret. Povrch vykazuje stopy celoplošné polychromie 
šedomodrého odstínu.

Nápisy:  vpředu  na  podstavci:  „S.J.N.  NCH  O.P.  
Nobis.“  Překlad:  „Svatý  Jene  Nepomucký  (NCH)  
oroduj za nás.“ V rozích letopočet 1774.

Historie: socha byla v roce 2012 kompletně opravena.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 37779/7-6102
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 654

Místo: Újezdsko, v obci.

GPS: 49.2150636N, 17.3680531E

Rok: 1911

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném, hranolovém 
soklu stojí  volutový zdobený čtyřboký podstavec s  římsou.  
Vpředu deska s textem a obrazem kalicha.

Nápisy:  vpředu:  „Pojďte  ke  mně  všichni  kteří  pracujete  a  
obtíženi jste.“ Vzadu: „Nákladem obce Újezdska L.P. 1911.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 655

Místo: Újezdsko, u silnice na Lhotku.

GPS: 49.2175500N, 17.3721428E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek u silnice. Na dřevěném kříži je plechový 
obrázek s Pannou Marií držící malého Ježíška.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 656

Místo: Vážany, bývalý hřbitov.

GPS: 49.2770625N, 17.3837808E

Rok: 1909

Rekonstrukce: 

Popis: kamenný kříž se zdobeným podstavcem i soklem na  
kterém je samotný kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť 
by i umřel, živ bude na věky." Vzadu: "Ke cti a chvále Boží  
postavila Anna Jurášková z Vážan LP 1909."

Historie: kříž stojí na bývalém Vážanském hřbitově.

Status: památka místního významu

Objekt č.: 657

Místo: Vážany, Na Návsi.

GPS: 49.2788653N, 17.3906578E

Rok: 1844

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž v obci. Na nízkém soklu stojí volutový, 
hranolový podstavec zakončený římsou. Nástavec hranolový s 
reliéfním zdobením a římsou, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet „1844“

Historie: vedle kříže stávaly dvě vzrostlé břízy.

Status: památka místního významu



Objekt č.: 658

Místo: Velké Těšany, u Těšanské lípy, u silnice.

GPS: 49.2507422N, 17.4068156E

Rok: 1851

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  podstavec  bez  dalšího  zdobení,  na  něm  
kovový kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1851.

Historie: Kříž byl založen od jisté rodiny Ryčanové, která měla v 50.  
letech svobodný dvorecpo rodině Lemberkové v Těšanech. U kříže se v  
Křížové dny koná poslední zastávka. Dle svědectví staršího Jana Bartoníka, 
rolníka ve Vrbce, byl tento kříž od p. faráře Fr. Lovičky posvěcen.U kříže 
jsou pochovány oběti rakousko-pruské války z r. 1866 a oběti cholery z  
Velkých Těšan.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 659

Místo: Velké Těšany, u domu čp 8.

GPS: 49.2454767N, 17.4062086E

Rok: 1897

Rekonstrukce: 1901, 1946

Popis:  kamenný  podstavec  s  reliéfní  ozdobou,  původní  
kamenný kříž s Kristem nahrazen kovovým křížem.

Nápisy: vpředu: „Ke cti a chvále Boží postaven od obce Velko
 Těšan  1897.“  A  dodatek:  „Obnoveno  1901.“  Vzadu:  

„Přemístěn a opraven 1946.“

Historie: 

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 660

Místo: Velké Těšany, na hřbitově

GPS: 49.2458692N, 17.4088856E

Rok: 1899

Rekonstrukce: 1929

Popis: kamenný kříž na hranolovém podstavci.

Nápisy: vpředu: „Klaníme se Tobě ó Pane Ježíši a dobrořečíme 
Tobě,  neb skrze svatý kříž  Tvůj  svět  jsi  vykoupil."  Vzadu:  
"Věnovali  manželé  Cyril  a  Františka  Stančíkovi  1899."  Na  
soklu: „K. Sommer, Kroměříž.“

Historie: manželé Stančíkovi nechali postavit kamenný kříž  
při cestě u váhy. Roku 1929 byl přenesen na hřbitov a osazen 
mramorovou deskou se jmény padlých v 1. sv. Válce.  Kříž  
vysvětil 28. května 1899 farář Fr. Pavlík.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 661

Místo: Velké Těšany, na konci obce, za kovárnou

GPS: 49.2443653N, 17.3992392E

Rok: 1902

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  svatého  Františka  na  hranolovém  
podstavci s plastikou Antonína Paduánského.

Nápisy: vpředu: „Přátelé Boží buďtež ochranou naší v životě i 
smrti.  Svatý Františku a Antoníne orodujte za nás!" Vzadu:  
"Nákladem  manželů  Františka  a  Františky  Šiškových  LP  
1903." Na podstavci „K. Somer Kroměříž.“

Historie: sochu věnovali František a Františka Šiškovi.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 662

Místo: Velké Těšany, u kostela

GPS: 49.2457806N, 17.4038147E

Rok: 2007

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha svatého Floriána v klasickém 
ikonografickém podání, na jednoduchém hranolovém 
podstavci.

Nápisy: vpředu: „Zbudováno v roce 2007.“

Historie: sochu postavila obec v roce 2007.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 663

Místo: Věžky, v obci u vodojemu.

GPS: 49.2878942N, 17.2803164E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  svatý  obrázek  v  obci.  Na  betonovém  hranolovém  
sloupku je přidělán dřevěný svatý obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 664

Místo: Věžky, u kostela sv. Alžběty.

GPS: 49.2862861N, 17.2793839E

Rok: 1915

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný  kříž  u  místního  kostela.  Na  čtyřbokém  
odstupňovaném soklu  stojí  zdobený  čtyřboký  podstavec  se  
stříškou,  kterou  podpírají  dva  sloupky.  Uprosted  je  soška  
Panny Marie Bolestné. Nástavec nízký, držící kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „Pojďte  ke  mně  všichni,  kteří  pracujete  a  
obtěžkáni jste, já vás občerstvím.“ Vzadu: „Věnovali manželé 
Ignác a Kateřina Zapletalovi, L.P. 1915.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 665

Místo: Věžky, v obci, před domem čp 25.

GPS: 49.2866067N, 17.2824981E

Rok: 1836

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  obci.  Na  čtyřbokém  soklu  stojí  
čtyřboký podstavec s římsou a plastickými detaily. Nástavec  
úzký a vysoký, držící kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu letopočet 1836.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 666

Místo: Věžky, na hřbitově.

GPS: 49.2851986N, 17.2862475E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na třístupňovém,  
čtyřbokém soklu stojí čtyřboký podstavec a na něm čyřboký  
nástavec s římsou, nesoucí kříž s kovovým tělem Krista.

Nápisy:  vpředu:  „Ježíši  synu  Boží  smiluj  se  nad  námi!  
Blahoslavení, kteří umírají v Pánu!“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 667

Místo: Věžky, u silnice na Tetětice.

GPS: 49.2833081N, 17.2770464E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha svaté Anny stojící u hlavní silnice. Na 
několikastupňovém, hranolovém podstavci  stojí  socha svaté  
Anny s malou Marií v obvyklém ikonografickém pojetí.

Nápisy: vpředu: „Svatá Anno oroduj za nás!“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 668

Místo: Vítonice, v obci, směr Libosváry.

GPS: 49.4461047N, 17.7004669E

Rok: 1793

Rekonstrukce: 2008

Popis:  na  čtvercové  betonové  podložce  zaoblená  podnož,  
hranolový  podstavec  s  pravoúhlou  patkou  a  profilovanou  
římsovou deskou, na níž stojí čtyřhranný dřík členěný rytými 
rámy s ujímanými rohy. Na čelní straně patky podstavce rytý 
letopočet 1793, nad ním v mělké nice reliéfní pás Poslední  
večeře Páně, který je však velmi nezřetelný, na levém boku  
podstavce reliéf Kristus v žaláři a pod ním na patce reliéf Boží 
hrob. Dřík je ukončen deskovou hlavicí, na níž stojí kamenný 
liliový  kříž  s  korpusem Krista,  hlava  skloněna  k  pravému  
rameni, rozevlátá bederní rouška. Nad hlavou Krista na břevnu 
nápisová blána Materiál: kámen – pískovec.

Historie:  mezi místními je tento kříž nazýván jako „zelený“. Je možné, že na  
tomto místě stával starší dřevěný kříž natřený nazeleno a v roce 1793 byl vyměněn 
za kamenný kříž.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 13537/7-8430
Chráněno od 14.1.1992.

Objekt č.: 669

Místo: Vítonice, za obcí směr Horní Újezd.

GPS: 49.4487253N, 17.6978872E

Rok: 1865

Rekonstrukce: po r. 2009

Popis:  kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném čtyřbokém  
soklu stojí osmiboký podstavec, reliéfně zdobený, zakončený 
římsou. Vpředu plastika Panny Marie, po bocích plastiky sv.  
Josefa a sv. Anny. Nástavec nízký s novějším křížem.

Nápisy:  vzadu:  „Postaveno ke  cti  a  chvále  Boží  nákladem  
Františka a Anny manželů Václových R 1865.“

Historie: kříž zhotovil A. Beck z Kroměříže v roce 1865. Jeho 
horní část je novější. Kříž celkově restauroval kamenosochař 
Martin Beneš.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 670

Místo: Vítonice, v obci, u kostela sv. Cyrila a Metoděje.

GPS: 49.4481581N, 17.6915825E

Rok: neuvedeno (19. stol.)

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u kostela. Na odstupňovaném, čtyřbokém 
soklu stojí vysoký, osmiboký podstavec, reliéfně zdobený s  
plastikou Panny Marie Bolestné. Nástavec zdobený plastikou 
kalichu držící kříž s Kristem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: na kříži není žádný nápis a dokonce ani datace. Je ale 
možné, že byl postaven spolu s kostelem, tedy v letech 1886 – 
1890.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 671

Místo: Vítonice, na hřbitově.

GPS: 49.4492833N, 17.6893839E

Rok: 1956

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Vysoký podstavec je 
tvořen různě velkými kameny pospojovanými k sobě. Vepředu 
je  vložená  deska  s  plastikou Panny Marie  Hostýnské.  Nad  
podstavcem je zdobený nástavec držící kříž s Kristem mající  
pozlacené detaily.

Nápisy:  vepředu:  „Rač  se  přimlouvati  za  zemřelé.“  Na  
nástavci  je  zlatým písmem JHS znamenají  Iesus  Hominum  
Salvator (Ježíš spasitel lidí) nebo Ježíš hříšných spasitel.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 672

Místo: Vítonice, u silnice směr Mrlínek.

GPS: 49.4419550N, 17.6862050E

Rok: 1920

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  mezi  stromy.  Na  
odstupňovaném,  čtyřbokém  soklu  stojí  vysoký,  čtyřboký,  
hranolový podstavec, reliéfně zdobený.

Nápisy: vpředu: „Poutníče zde málo stůj, rány moje rozvažuj. 
Rány moje kynou, léta tvoje hynou. Příjde smrt, soud nastane, 
kam se duše tvoje  dostane?“  Vzadu:  „Antonín  a  Františka  
Novákovích z Vítonic 1920“

Historie: 

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 673

Místo: Vítonice, před hřbitovem.

GPS: 49.4492833N, 17.6893839E

Rok: 1950

Rekonstrukce: po r. 2009

Popis:  kamenný  kříž  sloužící  jako  památník  obětem dvou  
světových válek. Sokl čtyřboký s deskou a jmény, podstavec 
čtyřboký s vloženou deskou s textem.

Nápisy: vpředu: „Na památku padlým vojínům z Vítonic ve  
světové válce 1914-1919. Obětem války 1939-1945.“

Historie:  jména  na  deskách:  „Bohumil  Novák,  Vítěslav  
Vlasák,  Alois  Zavadil,  Antonín  Zavadil,  Josef  Mikšánek,  
Antonín  Mikšánek,  Augustin  Hradil,  Izidor  Mikšánek,  
Augustin Novák, František Holana, Metoděj Hradil, Augustin 
Klvaňa, Emil Novák.“ Kříž celkově restauroval kamenosochař 
Martin Beneš.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 674

Místo: Vítonice v obci.

GPS: 49.4483119N, 17.6944350E

Rok: 1762

Rekonstrukce: 2012

Popis:  kamenná socha Panny Marie Hostýnské v obci. Stavba vysoká 3,80 m je  
zhozovena z hrubozrnného pískovce z lokality bečvanských pískovců. Na nízkém, 
odstupňovaném, čtyřbokém soklu stojí dvoudílný, čtyřboký, hranolový podstavec.  
Vepředu je oválná kartuše s latinským textem. Podstavec je zakončen římsou na  
které stojí na nízkém nástavci barevná socha Panny Marie s Ježíškem v náručí.

Nápisy: vpředu: „Diua reginae celiet gloria maiori inposuitsuis sibisue huiuspagi 
annexis  spt  etad“  Překlad:„Božské  královně  nebes,  která  slávou  Nejvyššího  
obdařila své věřící v této obci.“ Vzadu je pouze letopočet 1762.

Historie:  socha byla restaurována v říjnu 2012. Socha byla pokryta několika vrstvami  
nevhodných nátěrů, ty byly navíc popraskány a odlupovaly se z povrchu. Korodující čep  
roztrhl  spodní  část  sochy,  schodové  kamenné  díly  byly  rozestoupené  a  narušené,  což  
zapříčinilo že podloží památky bylo nakloněné do strany. Degradace kamene způsobila, že  
některá slova a písmena byla zcela nečitelná. Restaurátorské práce provedl kamenosochař  
Martin Beneš. Restaurátorský zásah si vyžádal celkovou demontáž památky s vyjmutím 
zkorodovaných čepů a kotev, slepení roztržené spodní části sochy, následně proběhlo čištění 
povrchu kamene od barevných nátěrů a zčernalých depozitů. Chybějící  ruka Ježíška byla  
domodelována a nově jsou zhotoveny i korunky. Náklady na práce byly celkově 92 tisíc Kč z 
čehož 30 tisíc Kč byla dotace z Fondu kultury Zlínského kraje.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 675

Místo: Vítonice, v obci, v parku.

GPS: 49.4450344N, 17.6873336E

Rok: 1855

Rekonstrukce: 2013

Popis: zděná kaple s křížem nad vchodem a ozdobnou mříží.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: kaple byla restaurována roce 2013. Omítky byly poškozeny vzlínající vlhkostí 
až do výše 80-120 cm. Ačkoliv byl objekt mnohokrát opravován betonovými vysprávkami,  
došlo k  nedostatečnému odvětrávání kamene, opadávání omítky a vzniku trhlin. Restauratéři 
provedli  mimo  jiné  mechanické  očištění  pláště,  zdivo  ošetřili  biocidním  prostředkem,  
zainjektovali trhliny a provedli drenáž okolo obvodové zdi. Zhotovili zcela nový podstavec  
uvnitř kapličky, na němž jsou umístěny sochy svatých. Nového nátěru se dočkala střecha a  
vchodové dveře, které jsou opatřeny kovanou klikou, rekonstrukcí prošla i mříž s křížem.  
Rozpočet  na  stavební  obnovu  činil  88.000  Kč,  z  dotací  ze  Zlínského  kraje  činila  výše  
příspěvku 42.240 Kč.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 676

Místo: Vlčí Doly, v obci.

GPS: 49.2936539N, 17.2617406E

Rok: 1908

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném soklu stojí  
čtyřboký, hranolový podstavec zakončený římsou. Vpředu v  
nice  je  soška  Panny  Marie  Bolestné.  Nástavec  čtyřboký  s  
plastikou kalichu nese kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu těžko čitelné.  Vzadu:  „Terezie  Zapletalová,  
L.P. 1908.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 677

Místo: Vlčí Doly, v obci, u zastávky autobusu.

GPS: 49.2929347N, 17.2584342E

Rok: 1881

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis: kamenný kříž v obci. Na čtyřbokém, hranolovém soklu 
stojí  čtyřboký  podstavec  zakončený  římsou.  Vpředu  soška  
Panny Marie  Bolestné.  Nástavec nízký,  čtyřboký a na něm  
novější kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie: kříž nechala postavit obec v roce 1881. Horní část  
objektu, tedy kříž s Ukřižovaným je novější (po r. 2000).

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 678

Místo: Vrbka, v obci.

GPS: 49.2278453N, 17.4157828E

Rok: 1820

Rekonstrukce: 2007

Popis: kamenný pamětní kříž v obci. Výškově odstupňovaná 
památka je tvořena jednostupňovou podnoží. Vlastní sokl tvoří 
krychlová trnož s  navazujícím krychlovým, ve spodní  části  
konvexně  vypnutým  dříkem,  zakončeným  profilovanou  
deskovou  římsou.  Na  ni  usedá  nízký  kónický  nástavec  s  
hlavicí, nesoucí vlastní těleso kříže rovného zakončení ramen a 
korpusem Krista. Na podstavci je rytý letopočet 1820. Strany 
dříku soklu jsou členěny lineárními rytými rámy s ujmutými  
kouty,  zvýrazněnými  polychromií  drážky  linie.  Kónický  
nástavec je plošně členěn polychromovaným rytými rámy v  
horním a dolním překladu doplněných kruhovými terči.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1820.

Historie: ze záznamu kronik: Kříž byl založen 
obcí  v  roce  1820,  která  se  od  starodávna  o  
zachování  tohoto  kříže  stará  a  i  nadále  je  
povinna  o  opravu  tohož  kříže,  kdyby  to  
zapotřebí  bylo  na  sebe  přijmout.  Kříž  byl  
původně celokamenný, ale v roce 1987 horní  
část  kříže  spadla  a  byla  nahrazena  kovovým  
křížem až do jeho celkové rekonstrukce v roce 
2007.

Status:
kulturní památka č. ÚSKP 34039/7-6159
Chráněno od 3.5.1958.

Stav kříže v roce 2000.



Objekt č.: 679

Místo: Vrbka, v obci.

GPS: 49.2285611N, 17.4120231E

Rok: 1883

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném soklu stojí  
osmiboký podstavec zakončený lámanou stříškou. Vpředu na 
podstavci je soška Panny Marie Bolestné a nad ní pozlacené  
reliéfní křížky. Na nástavci je plastika pozlaceného kalichu.

Nápisy:  vzadu:  „Postaveno  nákladem manželů  Vincence  a  
Františky Sedlářových z Vrbky L.P. 1883.“

Historie: zakladatel věnoval na údržbu a opravy kříže fond ve 
výši 50 zl. Na základě konzistorního povolení ze dne 20. září 
1883 byl kříž posvěcen dp. farářem Ferdinandem Zatošilem  
dne  14.  října  1883.  Slavnou  řeč  při  svěcení  nesl  p.  Josef  
Doležal, místní kaplan.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 680

Místo: Vrbka, na konci obce směr Lubná.

GPS: 49.2256394N, 17.4129575E

Rok: 1910

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  za  obcí.  Na  třístupňovém čtyřbokém  
soklu stojí čtyřboký, hranolový podstavec zakončený stříškou. 
Vpředu v nice soška Panny Marie Bolestné. Nízký čtyřboký  
nástavec nese kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu: „Stojí kříž kamenný, na něm Kristus raněný, 
polituj ho duše má, abys byla spasena!“ Vzadu: „Obnoveno  
1910.“

Historie: v roce 1870 zde byl dřevěný kříž, postavený nákladem rolníka 
Jana Bartoníka z vrbky čp 6. Posvěcen byl od místního faráře Ferdinanda 
Zatošila dne 23. října 1870. Dřevěný kříž byl roku 1910 nahrazen novým 
křížem kamenným. Jeho svěcení se konalo 21. srpna 1910.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 681

Místo: Vrbka, na hřbitově.

GPS: 49.2297147N, 17.4172486E

Rok: 1922

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na hřbitově sloužící jako pomník padlým 
v první světové válce. Na podstavci jsou jména a fotografie  
padlých  spoluobčanů.  Nad  nimi  je  nika  se  soškou  Panny  
Marie.

Nápisy: vpředu: „Památce padlých spoluobčanů. Budiž nám  
cizí  země lehkou.  Dokonáno  jest.“  Vzadu:  „Postaven  roku  
1922.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 682

Místo: Vrbka, v lese u části Tabarky.

GPS: 49.2077822N, 17.4213511E

Rok: 1848

Rekonstrukce: 1879

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  v  lese.  Na  hranolovém,  
čtyřbokém  podstavci zakončeném římsou je konický, čtyřboký 
nástavec nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu 1848, vzadu 1879.

Historie:  původně  zde  stával  železný  kříž  na  kamenném  
podstavci, zvaný černý kříž.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 683

Místo: Vrbka, na návsi.

GPS: 49.2287861N, 17.4115861E

Rok: 1920

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  Panny Marie  Lurdské  na  návsi.  Na  
pětistupňovém,  čtyřbokém  soklu  stojí  čtyřboký  podstavec  
završený segmentovou římsou. Vpředu v nice je kříž.

Nápisy: vpředu: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete já Vás 
občerstvím. O Maria oroduj za nás!“ Vzadu: „Postaveno ke cti 
a  chvále  Boží  nákladem  manželů  Františka  a  Anny  
Bartoníkových L.P. 1920.“

Historie:  sochu  zhotovil  sochař  F.  Jeništa  z  Bystřice  pod  
Hostýnem a vysvěcena byla dne 27. července 1920.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 684

Místo: Vrbka, za obcí u polní cesty.

GPS: 49.2311392N, 17.4096178E

Rok: 1913

Rekonstrukce: po r. 2000

Popis:  kamenná socha svatého Josefa s  malým Ježíškem v  
náručí,  stojící  u  polní  cesty  za  obcí.  Na  třístupňovém  
čtyřbokém soklu stojí dvoustupňový, čtyřboký podstavec, ve  
kterém je vpředu vložená deska s textem. Podstavec zakončen 
římsou, nad kterou stojí socha sv. Josefa.

Nápisy:  vpředu:  „Svatý  Josefe  oroduj  za  nás.“  Vzadu:  
„Nákladem Josefa a Františky Nedbálkových z Vrbky čp. 56, 
L.P. 1913.“

Historie:  sochu  zhotovil  sochař  J.  Beck  z  Kroměříže  a  
vysvěcena byla dne 21. září 1913.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 685

Místo: Vrbka, u silnice na Tabarky.

GPS: 49.2225742N, 17.4159342E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: svatý obrázek stojící u kraje silnice za obcí. Na kulatém 
sloupku zakončeném křížem je  dřevěná  vitrínka  se  svatým  
obrázkem.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 686

Místo: Vrbka, u silnice na Tabarky.

GPS: 49.2123656N, 17.4201989E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na kamenném čtyřbokém sloupku je dřevěná vitrínka se 
svatým obrázkem a s květinovou výdobou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 687

Místo: Záhlinice, křižovatka na Chrášťany.

GPS: 49.2912375N, 17.4879336E

Rok: 1902

Rekonstrukce: 2006

Popis: kamenný kříž v obci. Na odstupňovaném, čtyřbokém, 
hranolovém soklu stojí čtyřboký zdobený podstavec. Vpředu  
nika pro sošku Panny Marie. Nástavec zdobený, držíčí kříž.

Nápisy: vpředu: „O vy všichni kteří kolem jdete pozorujte a  
vizte  jestli  bolest  jako  bolest  má.“  Vzadu:  „Zbožná  obec  
Záhlinická věnovala tento kříž ku cti a chvále Boží L.P. 1902.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 688

Místo: Záhlinice, u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

GPS: 49.2898297N, 17.4846022E

Rok: 1861

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  se  sousoším  u  kostela.  Na  širokém  
odstupňovaném soklu stojí osmiboký podstavec, zakončený římsou. Vpředu 
a vzadu jsou delší texty. Nástavec zdobený, držící kříž s Kristem. Po bocích 
kříže sochy svatého Cyrila a Metoděje. Detaily soch i kříže pozlacené.

Nápisy: vpředu: „K tisícileté památce pokřeslanění Moravy skrze s bratry Cirila 
a  Metoděje  na  uctění  Toho  jehož  víru  onir.  863  předkům  našim  hlásali  -  
ukřižovaného Ježíše vystavěn kříž tento r. 1861.“ Vzadu: „Památka na sv. missii v 
1899. Plnomocné odpustky získá v den posvěcení tohoto kříže, v den nalezení a  
povýšení sv. kříže, tj. 21. dubna, 3. května a 14. září, neb v neděli na to, kdo k sv. 
svátostem přistoupí a za sv. církev se něco pomodlí. Odpustků 300 dnů získá jednou 
za den, kdo se pomodlí u kříže na památku smrtelných úzkostí Páně 3 oč. n. 3 zdr. a 
sláva otci. Odpustků 100 dnů získá kolikrátkoli se kdo něco u kříže pomodlí.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.. 689

Místo: Záhlinice, na hřbitově.

GPS: 49.2889556N, 17.4883733E

Rok: 1873

Rekonstrukce: po r. 2007

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na čtyřstupňovém, 
čtyřbokém soklu stojí  čtyřboký podstavec,  který přechází  v  
nástavec držící kříž s Kristem.

Nápisy:  vpředu:  „O  blahoslavení  ti  v  pánu  zesnuli  pod  
ochranou oni i lk L svaté.“ Vzadu letopočet 1873.

Historie: dříve zde stával starší kříž, který byl přenesen do polí 
za obec.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 690

Místo: Záhlinice, v poli směr Tlumačov.

GPS: 49.2801797N, 17.4957217E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný kříž  u polní cesty za obcí.  Na čtyřbokém,  
hranolovém soklu stojí čtyřboký, detailně zdobený podstavec 
vpředu s kartuší a zakončený římsou. Nástavec vysoký, úzký 
se zbytky reliéfní výzdoby.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: kříž prý původně stával na místním hřbitově a byl  
vyměněn za novější.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 691

Místo: Záhlinice, na křižovatce cest u rybníčků.

GPS: 49.2879622N, 17.4844725E

Rok: 1888

Rekonstrukce: 2018

Popis: kamenná socha svatého Jana Nepomuckého stojící na 
křižovatce  cest.  Na  odstupňovaném  čtyřbokém  soklu  stojí  
osmiboký podstavec, reliéfně zdobený, zakončený římsou. Nad 
ní stojí socha světce v běžném ikonografickém pojetí.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1888.

Historie: sochu nechalo město Hulín celkově opravit v roce  
2018 spolu s  Nadačním fondem Adopce památek.  Celková  
částka za opravu byla 180 000 Kč. Svatozář je provedena z  
mědi jako kopie podle zbytků původní. Hvězdy jsou zlaceny 
plátkovým zlatem 24 karátů. Restauroval Mgr. A. Jiří Finger, 
Pavel Hradilík a Jiří Ščuglík.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 692

Místo: Záhlinice, na zdi místního hřbitova.

GPS: 49.2889556N, 17.4883733E

Rok: 19. stol.

Rekonstrukce: 2005

Popis:  soubor  čtyř  soch (Ježíš  Kristus,  Panna Marie,  svatá  
Barbora a svatý Josef s Ježíškem) z 19. století stojící na zdi  
místního hřbitova.

Nápisy:  na  soklu  sv.  Barbory  a  sv.  Josefa  je  napsáno  
„Věnovala Barbora Kojecká.“

Historie: sochy prošly v roce 2005 celkovou opravou.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 18221/7-6181
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 693

Místo: Záhlinice, za obcí, směr Tlumačov.

GPS: 49.2826183N, 17.4868367E

Rok: 1873

Rekonstrukce: 2002

Popis: zděná kaplička – poklona v poli za obcí. Vpředu je nika 
s malovaným obrázkem a květinovou výzdobou. Na navýšené 
stříšce je železný křížek.

Nápisy:  uvnitř  na  obrázku:  „Památce  Veroniky,  dcery Jana  
Charuzy z čís. 10, která dne 30.VI 1720 byla zabita bleskem. 
Kaplička stála na tom místě až do roku 1872, kdy se sesula. V 
roce 1873 postavila obec novou kapličku několik metrů výše 
nad svahem.“

Historie: viz nápisy výše.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 694

Místo: Zahnašovice, na kopci Pod lípkami, za obcí.

GPS: 49.2948781N, 17.5660544E

Rok: 2016

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: zděná, čtyřboká  kaplička – poklona stojící u polní cesty 
pod stromem.  Vpředu nika se sochou sv. Huberta.

Nápisy:  vpředu:  „Jako  laň  prahne  po  vodách  bystřin,  tak  
prahne duše má po Tobě, Bože!“

Historie:  na  tomto  místě  se  dříve  nacházel  svatý  obrázek  
Panny Marie a toto místo mělo historický význam v setkávání 
myslivců. Kapličku slavnostně vysvětil otec Jerzy Walczak dne 
13.8.2016.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 695

Místo: Zahnašovice, na konci obce směr Holešov.

GPS: 49.3109375N, 17.5633047E

Rok: 1887

Rekonstrukce: 2001, 2016

Popis:  kamenný  kříž  na  konci  obce  směrem  k  bývalému  letišti.  Na  
odstupňovaném,  čtyřbokém  soklu  stojí  osmiboký  reliéfně  zdobený  
podstavec,  zakončený lomenou  stříškou.  Vpředu  plastika  Panny Marie  
Bolestné,  vlevo  svatého  Metoděje,  vpravo  svatého  Cyrila.  Nástavec  
osmiboký s římsou, nesoucí kříž s Kristem. Na vršku kříže štítek s nápisem 
JNKŽ (Ježíš Nazaretský král židovský).

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1887.

Historie:  kříž  zhotovil  kameník K. Somer z Kroměříže.  Kříž stojí na  
místě, kde v minulosti vedla silnice do Holešova. Ta byla později zrušena z 
důvodu  výstavby  letiště,  dnešní  průmyslové  zóny.  A tak  se  kříž  ocitl  
vlastně na konci obce. V roce 2001 došlo k jeho poškození nedalekou lípou, 
do které udeřil  blesk.  Oprava tehdy stála 50 000 Kč. V roce 2016 byla  
provedena celková oprava kříže.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 696

Místo: Zahnašovice, na hřbitově.

GPS: 49.3022642N, 17.5582639E

Rok: 1887

Rekonstrukce: 2016

Popis: kříž je podobný kříži předešlému jelikož pochází ze stejného  roku 
a  ze  stejné  dílny.  Na  odstupňovaném,  čtyřbokém soklu  stojí  osmiboký  
reliéfně zdobený podstavec, zakončený lomenou  stříškou.  Vpředu  
plastika Panny Marie Bolestné, vlevo svatého Metoděje, vpravo svatého  
Cyrila. Nástavec osmiboký s římsou, nesoucí kříž s Kristem. Na vršku kříže 
štítek s nápisem JNKŽ (Ježíš Nazaretský král židovský)

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1887.

Historie:  kříž  zhotovil  kameník  K.  Somer  z  Kroměříže.  
Původně stával na rozcestí ve směru na Ludslavice a při stavbě 
hřbitova byl přemístěn na hřbitov. V roce 2016 byla provedena 
celková oprava kříže.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 697

Místo: Zahnašovice, u kostela navštívení Panny Marie.

GPS: 49.3061403N, 17.5603589E

Rok: 1894

Rekonstrukce: 2018

Popis: kamenná socha Panny Marie Hostýnské stojící vedle  
kostela. Na odstupňovaném čtyřbokém soklu stojí čtyřboký,  
hranolový  podstavec  zakončený  římsou  se  segmentem.  Na  
každém  rohu  je  hlavička  andělíčka.  Na  nízkém  reliéfně  
zdobeném nástavci stojí socha Panny Marie s malým Ježíškem 
v náručí, který drží blesky. Korunka a lem šatů jsou pozlacené.

Nápisy:  vpředu:  „Svatá  Panno Maria  Hostýnská  oroduj  za  
nás.“ Vzadu: „Věnováno ke cti a chvále Boží 1894.“

Historie: sochu zhotovil Julius Mergenthal kameník z Kroměříže v roce 
1894  na  náklady  Jana  Bartíka.  Socha  původně  stávala  bokem  u  
kaple/zvonice, kterou v roce 1938 nahradil současný kostel.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 698

Místo: Zahnašovice, za obcí u polní cesty směr Martinice.

GPS: 49.3079314N, 17.5694092E

Rok: 2015

Rekonstrukce: jen běžná údržba.

Popis: kamenná socha svatého Antonína stojící na vysokém,  
čtyřbokém podstavci (sochař Jaroslav Vičánek z Halenkovic) s 
kovaným  zábradlím  (kovář  Petr  Andrýsek,  Žeranovice)  a  
květinovou výzdobou.

Nápisy: vpředu: „Svatý Antoníne oroduj za nás.“

Historie: původní socha stála za obcí, v místě bývalého letiště. Když se v 
50. letech začalo s jeho výstavbou, přesunul se sv. Antonín blíže k obci. Pak 
ale  beze  stopy  zmizel.  Od  původní  sakrální  památky  neexistují  žádné  
dobové fotografie, takže dnes už nikdo netuší, jak původně socha vypadala. 
Původní  podstavec  uschován  v  obci.  Dne  19.6.2016  byla  nová  socha  
slavnostně  posvěcena.  Dílo  vysvětil  otec  Jerzy  Walczak.  Slavnosti  se  
zúčastnilo kolem 150 lidí. Po mši svaté se průvod za zpěvu mariánských  
písní a hudby z Morkovic vydal k Antoníčkovi. Socha byla posvěcena a  
průvod se vydal zpět do obce, kde byla oslava.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 699

Místo: Záříčí, u hřbitova.

GPS: 49.3836358N, 17.3502244E

Rok: 1746

Rekonstrukce: 1925, 1979

Popis: kamenný kříž na hranolovém podstavci

Nápisy: vpředu:

Historie: kříz za humny byl postaven při cestě, která vedla za 
drahovskými domky. Kvůli posunutí cesty v roce 1925 musel 
být kříž přemístěn na nový pozemek, který daroval pan Josef 
Večerka, rolník z čp. 28. V roce 1979 byl spolu s ostatními  
církevními symboly přemístěn do parku před hřbitovem.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 700

Místo: Záříčí, na hřbitově.

GPS: 49.3837094N, 17.3498617E

Rok: 1912

Rekonstrukce: 1978

Popis:  kamenný  kříž  s  Kristem  na  hranolovém  podstavci,  
zdobeném  reliéfem  svatého  Josefa  s  Ježíškem  a  plastikou  
kalichu.

Nápisy:

Historie: kříž stával u domu čp. 168 od roku 1912. Věnovali 
jej Josef, Marie a Anežka Florovi. Kříž stál vedle státní silnice, 
ale při úpravě vozovky se již dotýkal jejího okraje.  V roce  
1954 do kříže  narazil  uvolněný přívěs  okolo  projíždějícího  
traktoru. Rozbitý kříž tím zachránil od škody dům paní Marie 
Jáškové. Kříž byl časem opraven, ale pro jeho bezpečnost byl z 
rozhodnutí místního národního výboru převezen v roce 1978 
na hřbitov.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 701

Místo: Záříčí, na hřbitově.

GPS: 49.3836425N, 17.3498228E

Rok: 1938

Rekonstrukce:

Popis: centrální kamenný kříž hřbitova, velmi bohatě zdoben s 
nezvyklím tvarem podstavce, na kterém je reliéf Panny Marie a 
další plastické detaily.

Nápisy: vpředu: „A.D. 1938.“

Historie:  kříž  na  hřbitově,  dar  manželů  Josefa  a  Marie  
Rozsypalových z čp. 12. Byl posvěcen při příležitosti svěcení 
hřbitova 14. 8. 1938. Do základů kříže byla vložena láhev s  
mincemi tehdejší doby a písemná zpráva.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 702

Místo: Záříčí, před hřbitovem.

GPS: 49.3834731N, 17.3501394E

Rok: 1890

Rekonstrukce: 1979

Popis: kamenná socha svatého Františka stojící na hranolovém 
podstavci bez výraznějšího zdobení.

Nápisy: vpředu: „Sv. Františku oroduj za nás!“

Historie:  sochu  věnovali  v  roce  1890  manželé  Ignác  a  
Františka  Rozsypalovi,  kteří  ještě  složili  jako  nadaci  20  
zlatých, z jejichž úroku měla být prováděna údržba sochy a  
původně stála u domu Kratochvílových. Z důvodu ohrožení  
zvýšenou frekvencí dopravy rozhodl roku 1979 místní národní 
výbor o přemístění sochy na bezpečnější místo do parčíku před 
hřbitov.  Socha  byla  zrekonstruována  kameníkem  panem  
Vilémem Snášelem z Chropyně.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 703

Místo: Zástřizly, na hřbitově.

GPS: 49.1522064N, 17.2373031E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s Kristem na hranolovém podstavci bez 
dalšího zdobení.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 704

Místo: Zástřizly, v obci u zvonice.

GPS: 49.1500314N, 17.2363208E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  v  
ikonografickém podání, světec drží kříž s Kristem, okolo hlavy 
má svatozář. Socha stojí na zdobeném podstavci.

Nápisy: vpředu: „Oroduj za nás sv. Jene!“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 705

Místo: Zborovice, u kostela sv. Bartoloměje.

GPS: 49.2491869N, 17.2845372E

Rok: 1880

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u místního kostela. Na odstupňovaném, 
čtyřbokém soklu stojí čtyřboký, zdobený podstavec zakončený 
stříškou.  Vpředu  je  soška  Panny  Marie  Bolestné.  Na  
čtyřbokém nástavci stojí kříž s Kristem.

Nápisy: 

Historie:  u  kostela  stával  původně  dřevěný  kříž,  který  ale  
shořel  roku 1846.  Proto  byl  v  roce  1880  nahrazen  novým  
kamenným křížem, který nechal postavit Valentin Harásek.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 706

Místo: Zborovice, před domem čp 375.

GPS: 49.2449589N, 17.2871544E

Rok: 1893

Rekonstrukce:

Popis:  kombinovaný  kříž  v  obci.  Na  odstupňovaném,  
čtyřbokém  soklu  stojí  kamenný,  čtyřboký  podstavec,  
zakončený římsou. Vpředu je plastika Panny Marie Bolestné. 
Na nízkém nástavci stojí litinový kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie: původně zde stával starší dřevěný kříž, ale roku 1893 
byl nahrazen tímto novějším kameno-železným.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 707

Místo: Zborovice, na hřbitově.

GPS: 49.2505600N, 17.2864150E

Rok: 1898

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  místním  hřbitově.  Na  několika  
stupňovém  soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  
zakončený  římsou.  Na přední  straně  je  reliéf  Panny Marie  
Bolestné. Nástavec je několika stupňový s plastikou lebky.

Nápisy:

Historie: v roce 1898 byl postaven kamenný kříž na hřbitově 
základem tří přifařených obcí: Zborovic, Medlova a Troubek.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 708

Místo: Zborovice, cesta na Podlavčí.

GPS: 49.2475322N, 17.2760242E

Rok: 1898

Rekonstrukce: po ro. 2001

Popis:  kříž v části Podlavčí. Na odstupňovaném čtyřbokém  
soklu  stojí  kamenný,  čtřyboký,  hranolový  podstavec,  
zakončený několika stupňovou římsou. Na ní stojí litinový kříž 
s Kristem.

Nápisy:

Historie: na místě zvaném Podlavčí, kde od roku 1831 stával 
dřevěný kříž, se pochovávalo v době cholery. kříž byl v roce 
1898  obnoven  nákladem  velkostatku  a  vyměněn  za  nový,  
kameno-železný.  Dokud bydlela  na Baště  rodina Stratilova,  
udržovala prostranství kolem kříže, vysazovali květiny, místo 
posledního odpočinku 63 osob bylo pietně udržováno.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 709

Místo: Zborovice, u kostela sv. Bartoloměje.

GPS: 49.2491231N, 17.2848039E

Rok: druhá čtvrtina 18. stol.

Rekonstrukce: po r. 1967

Popis:  kamenná socha svatého Jana Nepomuckého stojící u  
kostela. Socha je umístěna na čtyřbokém podstavci, který se  
dole  barokně  rozšiřuje  a  v  horní  části  je  ukončen  římsou.  
Socha světce je podána v obvyklém ikonografickém pojetí.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: socha původně stála pod lipkami u potoka, na konci 
ohradní zdi zámku, u silnice. Po roce 1967 byla přesunuta ke 
kostelu.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 26821/7-6185
Chráněno od 3.5.1958

Objekt č.: 710

Místo: Zborovice, u kostela sv. Bartoloměje.

GPS: 49.2491036N, 17.2846872E

Rok: 18. stol.

Rekonstrukce: po r. 1967

Popis: kamenná socha svatého Floriána stojící u kostela. Na  
volutovém podstavci  s  hranolovou,  čtyřbokou  podnoží  a  s  
římsou stojí socha světce v téměř životní velikosti v běžném 
ikonografickém pojetí.

Nápisy: bez nápisů.

Historie: socha původně stávala pod rozložitým platanem před 
dnešním podnikem Pilana.  Po roce 1967 byla  přesunuta ke  
kostelu. V podstavci je zazděná nika.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 26821/7-6185
Chráněno od 3.5.1958



Objekt č.: 711

Místo: Zborovice, směr Medlov.

GPS: 49.2562514N, 17.2742703E

Rok:

Rekonstrukce: 

Popis: kaplička u silnice. Malá, zděná výklenková kaplička s 
výzdobou uvnitř. Pod střechou křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 712

Místo: Zborovice, u polní cesty na Nětčice.

GPS: 49.2481275N, 17.2952019E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: větší zděná kaple u polní cesty. Nad dveřmi křížek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 713

Místo: Zborovice, za Podlavčí, kolem potoka.

GPS: 49.2441581N, 17.2630581E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na dřevěném sloupku malovaný svatý obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 714

Místo: Zborovice, za ul. Wolkerova.

GPS: 49.2480078N, 17.2899056E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  svatý  obrázek  u  polní  cesty.  Na  železném  sloupku  
vitrínka s malovaným obrázkem Panny Marie.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 715

Místo: Zborovice, na konci ul. Lesní.

GPS: 49.2605800N, 17.2943050E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: dřevěný kříž s reliéfem svatého Huberta.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 716

Místo: Zdounky-Lebedov, u posezení.

GPS: 49.2120069N, 17.2891411E

Rok: 

Popis: kamenný kříž s Kristem stojící na zdobeném dříku, 
který stojí na hranolovém, čtyřbokém, zdobeném podstavci s 
plastikou Panny Marie Bolestné.

Nápisy: vpředu: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, 
byť také umřel, žít bude.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 717

Místo: Zdounky, ul. Cvrčovská, u kaple.

GPS: 49.2267011N, 17.3285078E

Rok: 

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis:  na  čtyřbokém,  hranolovém  soklu  stojí  kamenný  
čtyřboký  podstavec  zakončený  římsou,  na  které  je  nízký  
nástavec držící litinový kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 718

Místo: Zdounky, na hřbitově.

GPS: 49.2262950N, 17.3183942E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na čtyřbokém soklu 
stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  s  reliéfní  výzdobou  
zakončený  římsou.  Vpředu plastika  Panny Marie  Bolestné.  
Nástavec čtyřboký, zakončený římsou nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 719

Místo: Zdounky, u silnice směr Těšánky.

GPS: 49.2259550N, 17.3055578E

Rok: 1884

Rekonstrukce:

Popis:  na  kamenném,  čtyřbokém,  hranolovém  soklu  stojí  
čtyřboký reliéfně zdobený podstavec s nástavcem, na kterém 
stojí litinový kříž s Kristem.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1884.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 720

Místo: Zdounky, na ul. Kroměřížská.

GPS: 49.2292011N, 17.3230783E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  obci.  Na  čtyřbokém  soklu  stojí  
čtyřboký, hranolový podstavec s reliéfní výzdobou zakončený 
římsou.  Vpředu  plastika  Panny  Marie  Bolestné.  Nástavec  
čtyřboký, zakončený římsou nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 721

Místo: Zdounky, ul. Střílecká, před domem čp 273.

GPS: 49.2262736N, 17.3110256E

Rok: 1870

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis:  na  třístupňovém,  čtyřbokém  kamenném  soklu  stojí  
čtyřboký hranolový podstavec, zakončený římsou. Na nástavci 
stojí litinový kříž s pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1870.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 722

Místo: Zdounky, u silnice k části Světlá.

GPS: 49.2205547N, 17.3187078E

Rok: 1893

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž u silnice. Na odstupňovaném a zdobeném 
soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  se  stříškou.  
Nástavec nízký, čtyřboký, držící kříž s Kristem.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 723

Místo: Zdounky, u silnice směr Zborovice.

GPS: 49.2344936N, 17.3031039E

Rok:

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis:  na  hranolovém,  čtyřbokém  soklu  stojí  kamenný  
čtyřboký reliéfně zdobený podstavec zakončený římsou,  na  
které  je  nízký  čtyřboký  nástavec  držící  litinový  kříž  s  
pozlaceným tělem Krista.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 724

Místo: Zdounky, u polní cesty, u potoku Kotojedka.

GPS: 49.2393536N, 17.3335569E

Rok: 1884

Rekonstrukce:

Popis:  na  hranolovém,  čtyřbokém  soklu  stojí  kamenný  
čtyřboký reliéfně zdobený podstavec zakončený římsou,  na  
které  je  nízký  čtyřboký  nástavec  držící  litinový  kříž  s  
pozlaceným tělem Krista.

Nápisy: vpředu pouze letopočet 1884.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 725

Místo: Zdounky, u kostela Nejsvětější Trojice.

GPS: 49.2266461N, 17.3184333E

Rok: druhá pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 

Popis: kamenná socha svatého Josefa stojící při příchodu ke  
kostelu.  Na volutovém podstavci  s  hranolovou podnoží  a  s  
římsou stojí socha svatého josefa v náručí s malým Ježíškem. 
Jedná se o velmi kvalitní sochařskou práci z třetí čtvrtiny 18. 
stol.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34402/7-6191
Chráněno od 3.5.1958.

Objekt č.: 726

Místo: Zdounky, u kostela Nejsvětější Trojice.

GPS: 49.2269042N, 17.3185231E

Rok: třetí čtvrtina 18. stol.

Rekonstrukce:

Popis:  kamenná  socha  svatého  Augustina  stojící  před  
kostelem. Na volutovém podstavci s podnoží a s římsou je  
nástavec  v  podobě  oblaků.  Na  nich  stojí  světec  v  životní  
velikosti v obvyklém ikonografickém pojetí. Jedná se o velmi 
kvalitní sochařskou práci, ikonograficky ojedinělou.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34402/7-6191
Chráněno od 3.5.1958.



Objekt č.: 727

Místo: Zdounky,  ul. Cvrčovská.

GPS: 49.2267011N, 17.3285078E

Rok: 1877

Rekonstrukce: po r. 2010

Popis: větší zděná omítnutá kaple u silnice. Nad dveřmi okno a 
nad ním (nad římsou) svatý obrázek. Na střeše kovový křížek.

Nápisy: nad vchodem letopočet 1877.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 728

Místo: Zdounky, u silnice směr Nětčice.

GPS: 49.2365903N, 17.3136017E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  svatý  obrázek  u  silnice.  Na  kovovém  držáku  stojí  
dřevěný kříž, na kterém je umístěn malovaný svatý obrázek.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 729

Místo: Zlámalka, cesta ke Lhotce.

GPS: 49.2311722N, 17.3751278E

Rok: 1925

Rekonstrukce: po r. 1997

Popis:  kamenný kříž  s  plastikou Panny Marie  Bolestné  na  
podstavci.

Nápisy: vpředu: „O vy všichni kteří jdete cestou pozorujte a  
vizte jeli bolest jako bolest má.“ Vzadu: „Chytilovi ze Lhotky 
1925.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 730

Místo: Zlámalka v obci.

GPS: 49.2383944N, 17.3744303E

Rok: 1908

Rekonstrukce: po r. 1997

Popis: kamenný kříž s Ukřižovaným, spočívající na zdobeném 
podstavci s plastikami Panny Marie Bolestné a s ornamentem 
zlatého kalichu.

Nápisy: vpředu: „O Pane Ježíši Kriste pro tvou přehořkou smrt 
,  kterou  jsi  na svatém kříži  podstoupil,  smiluj  se  nad mou  
hříšnou duší, když bude z těla vycházeti! O Marie Bolestná  
oroduj  za  nás!“  Vzadu:  „Postaven  od  Jana  a  Františky  
Němcových L.P. 1908.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 731

Místo: Zlámalka, pod hřbitovem.

GPS: 49.2365072N, 17.3781472E

Rok: 1897

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž s Ukřižovaným, spočívající na zdobeném 
podstavci s plastikami Panny Marie Bolestné a s ornamentem 
zlatého kalichu.

Nápisy:

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 732

Místo: Zlámalka, na hřbitově.

GPS: 49.2362642N, 17.3776942E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na místním hřbitově. Na odstupňovaném, 
čtyřbokém  soklu  stojí  čtyřboký,  hranolový  podstavec  
zakončený římsou, vpředu zdobený kovovým reliéfem hlavy 
Krista. Nástavec vysoký, konický, reliéfně zdobený.

Nápisy: vzadu:

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 733

Místo: Zlámalka, Trňák.

GPS: 49.2490981N, 17.3797469E

Rok: 

Rekonstrukce: po r. 1997

Popis: kamenný kříž s Ukřižovaným, spočívající na zdobeném 
podstavci s plastikami Panny Marie Bolestné a s ornamentem 
zlatého kalichu.

Nápisy: vpředu: „Stůj synu můj....kam vede cesta tvá? Vždy v 
srdci nos...“

Historie: kříž stojí u silnice naproti bývalého vodního mlýna 
(Trněný mlýn, Trňák), kde lze dodnes najít náhod.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 734

Místo: Zlámalka, směr Trňák.

GPS: 49.2458158N, 17.3816233E

Rok:

Rekonstrukce:

Popis: kamenná socha sv. Anny s malou Marií na hranolovém 
podstavci bez většího zdobení.

Nápisy: vpředu: „Svatá Anno oroduj za nás!“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 735

Místo: Zlobice, u kostela vlevo.

GPS: 49.3028381N, 17.3133583E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  čtyřbokém hranolovém podstavci,  
vpředu reliéf Panny Marie Bolestné a s plastikou kalicha. 

Nápisy: vzadu: „Svatý Václave...“ Na podstavci „A.Beck.“

Historie: kříž původně stával na křižovatce cest do Kroměříže 
a do Bojanovic.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 736

Místo: Zlobice, u kostela vpravo.

GPS: 49.3029250N, 17.3133872E

Rok: 1901

Rekonstrukce:

Popis: kamenný kříž na bohatě zdobeném podstavci je reliéf  
Panny Marie Bolestné, dále plastika kalichu a hostií.

Nápisy: vpředu text o Svaté Misii 1902. Vzadu: „Svatý kříži  
ve  tvém  stínu  potěšení,  posílá  v  tobě  spásu  věčný  mír.  
Věnovala zbožná rodina Žemlíkova z Bojanovic 1901.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 737

Místo: Zlobice, u hlavní silnice na Kroměříž.

GPS: 49.3016850N, 17.3223314E

Rok: 1928

Rekonstrukce: 

Popis:  kamenný  kříž  na  hranolovém  podstavci  s  římsou.  
Vpředu reliéf Panny Marie Bolestné a plastika kalichu.

Nápisy: vpředu: „Svatý kříži ve tvém stínu potěšení posílá.“  
Vzadu: „Věnovali manželé Marie a Josef Dedkovi ze Zlobic č.
17, LP 1928.“

Historie: kříž stojí na místě staršího dřevěného kříže. Autorem 
kříže je J. Beck z Kroměříže. Svěcení proběhlo koncem června 
1928.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 738

Místo: Zlobice, u cesty na Bezměrov.

GPS: 49.3079592N, 17.3213933E

Rok: 1918

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  hranolovém podstavci  s  mělkými  
nikami, vpředu reliéf Panny Marie.

Nápisy: vzadu: „V době válečné věnovali A. J. Šumberovi ze 
Zlobic 1918.“

Historie: 

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 739

Místo: Žalkovice, u silnice na Přerov.

GPS: 49.3662744N, 17.4521086E

Rok: 1861

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  za  obcí,  u  hl.  silnice  na  Přerov.  Na  
odstupňovaném,  čtyřbokém  soklu  stojí  osmiboký,  reliéfně  
zdobený podstavec, zakončený římsou. Vpředu plastika Panny 
Marie Bolestné. Nástavec čtyřboký, nesoucí kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu  těžko  čitelný  text:  „Ke  cti  Boží  postaven  
nákladem občanů 1861.“

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 740

Místo: Žalkovice, u cesty na Říkovice.

GPS: 49.3724108N, 17.4442469E

Rok: 1891

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  za  obcí.  Na  třístupňovém,  
čtyřbokém, hranolovém soklu stojí čtyřboký, detailně zdobený 
podstavec zakončený stříškou. Vpředu v nice je soška Panny 
Marie Bolestné. Na nástavci plastika kalichu.

Nápisy:  vzadu:  „Nákladem  manželů  Tomáše  a  Františky  
Bradikových ze Žalkovic LP 1891.“

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 741

Místo: Žalkovice, u kostela sv. Mikuláše.

GPS: 49.3722139N, 17.4359867E

Rok: 1760

Rekonstrukce: 1874, 1900, 1998

Popis:  podél  vnější  líce  ohradní  zdi  hřbitovního  okrsku za  
kostelem  je  umístěn  kamenný  pískovcový  pamětní  kříž.  
Výškově odstupňovaný sokl  je tvořen jednostupňovou dnes  
zapuštěnou podestou. Trojdílný sokl tvoří přibližně krychlová 
trnož s vystupujícími krátkými křídly. Na ni navazuje střední 
část  krychlového  dříku  s  postranními  volutovými  křídly,  
odpovídající profilu trnože. Čelní i zadní strana je pročleněna 
sekanými obdélnými rámy s ujmutými kouty. Sokl je zakončen 
vyloženou profilovanou korunní římsou.  Na spodní  části  je  
sekaný  údaj.  Na  čelní  straně  střední  části  soklu  novodobý  
nápis.  Na  podstavec  dosedá  čtyřboký  kónický  nástavec  s  
pročleněním třech stran rytým rámem s ujmutými kouty. Na  
hlavici nástavce dosedá vlastní těleso kříže s korpusem Krista 
mírně prověšeného s hlavou skloněnou k pravému rameni a  
bederní rouškou uvázanou na uzel na levém boku.

Nápisy: vpředu: „V kříži jedině naše spasení.“ 
Vzadu:  „Postaveno  1760,  obnoveno  1874,  
1900.“

Historie: kříž prošel několikrát opravou a to v 
letech 1874, 1900 a 1998.

Status: kulturní památka č.
ÚSKP 41656/7-6194. Chráněno od 3.5.1958.

Historická fotografie ze 60. let.



Objekt č.: 742

Místo: Žalkovice, na hřbitově.

GPS: 49.3742797N, 17.4385303E

Rok:

Rekonstrukce: 2012

Popis: kamenný kříž v centrální části místního hřbitova. Na  
odstupňovaném  soklu  s  římsou  stojí  osmiboký  podstavec  
zakončený  lomenou  stříškou.  Vpředu  soška  Panny  Marie  
Bolestné. Na hranolovém nástavci pozlacená plastika kalichu.

Nápisy: vzadu:

Historie:  oprava kříže v roce 2012 stála 134 640 Kč. Kříž  
restauroval akademický sochař Jindřich Martinák.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 743

Místo: Žalkovice, u křižovatky na Říkovice.

GPS: 49.3702378N, 17.4433650E

Rok: 

Rekonstrukce:

Popis:  výklenková  kaplička  na  rozcestí  v  obci.  Zděná,  
omítnutá stavba mající vpředu výklenek, ve kterém je obrázek 
Panny Marie  Hostýnské a  květinová výzdoba.  Na střeše je  
kovový křížek.

Historie:  podle  vyprávění  nechal  kapličku  postavit  jeden  
svobodný pán, který měl obchod na místě dnešního obecního 
úřadu.  Postavil  ji,  když  odcházel  na  odpočinek  do  svého  
rodiště. Umístil ji na konci vesnice, dovnitř byla dána soška  
Panny  Marie  Lurdské  a  občany  Žalkovské  svěřil  do  její  
ochrany. Jedna generace po druhé se starala o údržbu kapličky. 
Poslední nákladnější úpravu hradil obecní úřad a myslivecký 
spolek v Žalkovicích.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 744

Místo: Žeranovice, při výjezdu z obce na Rackovou.

GPS: 49.2876656N, 17.6120153E

Rok: 1889

Rekonstrukce: 2011

Popis: kamenný kříž u silnice. Na odstupňovaném soklu stojí 
osmiboký  reliéfně  zdobený  podstavec,  zakončený  lomenou  
stříškou. Vpředu je plastika Panny Marie Bolestné. Na nízkém, 
hranolovém nástavci stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Věnovali Josef a Mariana manželé Foukalovi 
ze Žeranovic 1889.“

Historie: mezi místními je tento kříž znám pod jménem „kříž 
Foukalčin“. Celkově opraven byl v roce 2011.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 745

Místo: Žeranovice, na hřbitově.

GPS: 49.2899494N, 17.6068869E

Rok: 1885

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  na  místním  hřbitově.  Na  vysokém,  
čtyřbokém,  hranolovém  soklu  stojí  čtyřboký  podstavec,  
zakončený římsou. Vpředu na podstavci v nice plastika Panny 
Marie Bolestné. Na čtyřbokém nástavci stojí kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu pouze letopočet 1885.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 746

Místo: Žeranovice, u polní cesty na Lechotice.

GPS: 49.2861903N, 17.5990689E

Rok: 1864

Rekonstrukce: 2000

Popis:  železný  kříž  za  obcí  u  polní  cesty.  Na  osmibokém  
nízkém  soklu  stojí  osmiboký  zdobený  podstavec,  vpředu  
opatřen textem. Na podstavci stojí kovový kříž s pozlaceným 
tělem Krista.

Nápisy: vpředu: „Odstup abych se chlubil, leč ve kříži Pána  
našeho Ježíše Krista.“

Historie:  jedná se o tzv.  Zelený kříž,  který nechal postavit  
Karel hrabě Seilern v roce 1864. Kříž původně stával u kostela, 
odkud byl roku 2000 převezen na současné místo.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 747

Místo: Žeranovice, u silnice při vjezdu od Martinic.

GPS: 49.2945136N, 17.6025972E

Rok: 

Rekonstrukce: po r. 2016

Popis:  kaple  svatého  Jana  Nepomuckého  stojící  u  hlavní  
silnice.  Jedná se o zděnou, omítnutou kapli.  Nad dveřmi je  
svatý obrázek s Pannou Marií. Na střeše malý kovový křížek. 
Uvnitř  je  oltář  se  soškou  sv.  Jana  Nepomuckého  a  další  
výzdoba.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:  po  roce  2016  došlo  k  opravě  fasády a  k  úpravě  
prostoru před kaplí.

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 748

Místo: Žeranovice, u silnice z Martinic.

GPS: 49.2994931N, 17.6013039E

Rok: 1760

Rekonstrukce: 1948 (výměna sochy)

Popis:  kamenná  socha  svatého  Vendelína  z  roku  1760,  
situovaná severně od obce u silnice k Martinicím. Pískovcová 
socha stojí na čtyřbokém hranolovém soklu, jehož krycí deska 
nese na všech stranách latinský nápis. Světec má levou nohu 
předkročenu, u pravé mu leží ovečka. Levá ruka položena na 
hrudi, pravou rukou přidržuje klobouk, resp. hůl. Přes pravé  
rameno taška, splývající s levou polovinou těla. U levé nohy 
pařez.

Nápisy: po obvodu římsy na všech stranách je sekaný latinský 
nápis: „S. Vendelinus erexit hanc statuam ex voto proper ei  
conservatum a tue grassante pecus dominus Zieranovitzensis  
anno 1760.“ Svatému Vendelínu postavena socha z rozhodnutí 
pána Žeranovského v roce 1760.“

Historie:  původní  sochu z  roku 1760 nechal  
postavit  Žeranovický  pán  Josef  rytíř  
Schaffenburk.  Učinil  tak  proto,  že  jeho  
dobytek  byl  zachráněn  od  tehdy  zuřícího  
moru.  Socha  byla  během  doby  ve  stále  
horším stavu,  a  v  roce  1948 byla  provedena  
věrná  kopie  od  kamenosochaře  Oldřicha  
Dundálka  ze  Zdounek.  Náklad  na  zhotovení  
kopie  byl  17  616  Kčs  které  byly  vybrány  
dobrovolnými  sbírkami  v  obci  Žeranovice.  
Kopie sochy byla  vysvědcena 5.září  1948.  U  
sochy stávala mohutná lípa srdčitá, která měla  
obvod  kmene  274  cm  a  výšku  až  8  m.  je  
pravděpodobné,  že  byla  vysazena  spolu  se  
stavbou sochy, jelikož její věk se odhadoval na 
alespoň 300 let. V roce 2001 však byla poničena 
silnou  bouří  a  roku  2010  musela  být  zcela  
pokácena.  Do pařezu  strouchnivělé  lípy byly  
nasazeny dvě nové mladé lípy, které se ujaly.

Status:
kulturní památka č. ÚSKP 38730/7-6197
Chráněno od 3.5.1958.

Historická fotografie sochy s lípou z archívu
muzea Holešov.



Objekt č.: 749

Místo: Žeranovice, na konci obce, jihozápadně od kostela.

GPS: 49.2876628N, 17.6040456E

Rok: 1759

Rekonstrukce: 1920

Popis: kamenná socha svatého Josefa. Na jednom schodu stojí 
čtyřboký hranolový sokl nesoucí sochu sv. Josefa v obvyklém 
ikonografickém pojetí. Na přední straně soklu erb Josefa rytíře 
Schaffenburka, na zadní straně latinský a český nápis. Světec 
má levou, mírně předkročenou nohu v koleně pokrčenou. V  
pravé ruce drží Ježíška (kovová svatozář), ke kterému sklání  
svou hlavu, a levou rukou podepírá Ježíškovu pravou nožku.  
Ten svou pravou ručku pokládá na Josefovu tvář.

Nápisy: vzadu: „Hanc statuam erexit ex voto peril. d. Josephus 
s.  r.  i.  e.  de Schaffenburch d.  in Zieranovitz  et  Hluhov, A.  
1759.“  Překlad:  „Tuto  sochu  postavil  D.  Josef   rytíř  
Schaffenburch  ze  Žeranovic  a  z  Hluhova  roku  1759.“  
Následuje český text: „Přestavěno od rodiny Dokoupilové r.  
1920.“

Historie: sochu nechal postavit tehdejší 
Žeranovický  pán  Josef  rytíř  
Schaffenburk  roku 1759.  v  roce  1920  
byla přestavěna, od té doby stojí na svém 
místě.

Status: kulturní památka č.
ÚSKP 31323/7-6196, chráněnno od
3.5.1958.

Historická fotografie sochy z archívu muzea Holešov.



Objekt č.: 750

Místo: Žeranovice, v obci, za kaplí v ulici.

GPS: 49.2942300N, 17.6042422E

Rok: 

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na kovovém sloupku je dřevěná vitrínka s křížkem a se 
svatým obrázkem uvnitř. Na sloupku květinová výzdoba.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 751

Místo: Žeranovice, za obcí v poli.

GPS: 49.2914503N, 17.6119886E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis:  na kovovém sloupku je dřevěná vitrínka s křížkem a se 
svatým obrázkem uvnitř.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 752

Místo: Žeranovice, za obcí u cesty směr Racková.

GPS: 49.2853272N, 17.6183158E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: hranolový sloupek se svatým obrázkem Panny Marie  
pod stříškou. U podstavce květinová výzdoba.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 753

Místo: Žeranovice, hranice katastrů Martinice a H.Lapač.

GPS: 49.3017467N, 17.6049531E

Rok:

Rekonstrukce: běžná údržba.

Popis: na sloupku je větší vitrínka s malovaným obrázkem 
Panny Marie Hostýnské a s vázičkou na květiny.

Nápisy: bez nápisů.

Historie:

Status: památka místního významu.



Objekt č.: 754

Místo: Žopy v obci, naproti zvonice.

GPS: 49.3335622N, 17.6055081E

Rok: 1892

Rekonstrukce:

Popis:  kamenný  kříž  v  obci.  Na  odstupňovaném,  reliéfně  
zdobeném, čtyřbokém soklu stojí osmiboký, reliéfně zdobený 
podstavec, zakončený lomenou stříškou. Vpředu na podstavci 
pozlacená plastika Panny Marie Bolestné. Pod stříškou zlaté  
křížky.  Nástavec také se stříškou a s plastikou pozlaceného  
kalichu. Nad ním pak kříž s Kristem.

Nápisy:  vzadu:  „Zjednán  od  manželů  Matouše  a  Terezie  
Chudárkových  v  roku  1892.“  Vlevo:  „Ejhle  visí  na  kříži  
beránek nevinný tak musel trpěti když nás chtěl spasiti. Proto 
kříž  svatý  ctěte  kteří  vedle  jdete.“  Vpravo:  „V kříži  Krista  
spása jistá.“

Historie: kříž zhotovil kameník Zapletal z Přerova.

Status: památka místního významu.

Objekt č.: 755

Místo: Žopy, před obcí u lípy.

GPS: 49.3336194N, 17.6026131E

Rok: první pol. 18. stol.

Rekonstrukce: 1987

Popis:  čtyřboká  hranolová  stavba  na  téměř  čtvercovém  
půdorysu se soklem opatřeným modrým nátěrem (53 cm ).  
Každá  strana  prolomena  výklenkem  s  odsazeným  
půlkruhovým zakončením. Stříška stanová, na ní kovový kříž 
se dvěmi horizontálními břevny.

Historie: ještě v 70. letech 20. stol. byly ve výklencích sošky 
Panny Marie, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Jakuba 
(později  i  sv.  Josefa).  U  kapličky  stojí  chráněný  památný  
strom, lípa velkolistá s obvodem kmene 432 cm a výškou 17 
metrů.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 13135/7-6201
Chráněno od 3.5.1958.



Objekty zaniklé a ztracené



Zaniklý objekt č.: 1 (Michálkův kříž)

Místo: Holešov, ul. Palackého, před domem čp 1169

GPS: 49.3277331N, 17.5687756E

Rok: 1870

Zánik: 70. - 80. roky 20. stol.

Popis:  kamenný  kříž  s  hranolovým  podstavcem,  na  něm  
plastika Panny Marie bolestné, následuje dřík a samotný kříž s 
Kristem. Místo po kříži stále existuje, jsou na něm popelnice.

Nápisy: vzadu: „Ke cti a chvále Boží založil tesk. Josef 
Michálek čís. 135 v Holešově ro. 1870.“

Historie:  žádost  o vysvěcení  kříže z  28.  srpna 1871:  Josef  
Michálek měšťan v Holešově nařídil ve své poslední vůli, by 
manželka  jeho  Františka  nový  kamenný  kříž  u  cesty  z  
Holešova k Hulínu na její útraty vystavit  dala, a věnoval k  
udržení  a  zachování  onoho  kříže  kapitál  40  zl.  Kříž  byl  
postaven na 1 měřici svobodného pole „na Padělku.“

Status: části kříže v Holešově v zámeckém příkopu (dříve v  
depozitu Rymice).

   

Poloha kříže na současné mapě



Mapa z roku 1965 s vyznačeným křížem

Části kříže v depozitu Rymice resp. v
zámeckém příkopu v Holešově



Místo kde stál kříž stále existuje

Archivní snímek s křížem před domem čp 1169



Zaniklý objekt č.: 2 (kříž Záložny)

Místo: Holešov, ul. Přerovská, směr Rymice

GPS: 49.3352908N, 17.5614189E

Rok: pol. 18. století

Zánik: 70. - 80. roky 20. stol.

Popis:  kříž s korpusem z pískovce na konickém čtyřbokém  
nástavci reliéfně zdobeném, spočívajícím na volutovém soklu s 
podnoží a římsou. Na přední straně soklu kartuše. Na zadní  
straně nápisy. Korpus novější, s uraženou horní částí.

Nápisy: vzadu: Obnoveno nákladem záložny v Holešově 1890

Historie: kříž byl přesunut do depozitu v Rymicích a později 
do příkopu u zámku v Holešově, kde je rozložen na části.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 26747/7-6139
Chráněno od 3.5.1958

Poloha kříže na současné mapě



Poloha kříže na mapě z roku 1938 a na mapě ze 60. let.

Části kříže v depozitu Rymice resp. v
zámeckém příkopu v Holešově



Jediné dvě
známé foto-
grafie kříže
na svém místě
u silnice do
Rymic



Zaniklý objekt č.: 3 (Bakalův kříž)

Místo: Holešov – Všetuly, Palackého, naproti ul. Míru

GPS: 49.3248578N, 17.5567075E

Rok: 1847

Zánik: 1973

Popis: kamenný kříž s korpusem na hranolovém podstavci s 
plastikou Panny Marie Bolestné, vzadu s nápisem. Kamenická 
práce barokního typu.

Nápisy: vzadu: „Johann Bakala 1847:“

Historie: kříž nechal postavit rolník Jan Bakala ze Všetul v  
roce  1847  a  6.  května  téhož  roku  byl  kříž  posvěcen.  V  
rozhodnutí Jihomoravského krajského národního výboru Brno, 
odboru  kultury,  ze  dne  19.  září  1973  se  píše:  Na  základě  
odborné konzultace dospěli jsme k závěru, že kamenný kříž  
stojící  na  parcele  č.  1047/2,  který  je  zapsán  v  seznamu  
nemovitých kulturních památek,  bude přemístěn na hřbitov,  
vlevo od obřadní budovy. V roce 1987 je u kříže uvedeno, že 
již neexistuje.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 34808/7-5957
Chráněno od 3.5.1958

Poloha kříže na současné mapě



Jediné dvě známé fotografie kříže na svém místě.



Zaniklý objekt č.: 4 (Boží muka)

Místo: Holešov, ul. Přerovská, křižovatka na Bořenovice

GPS: 49.3353089N, 17.5743075E

Rok: konec 18. století

Zánik: 1977 (rozpad, zboření)

Popis: čtyřboká hranolová stavba na podnoží, kaplice oddělena 
kordonovým  pasem,  pravoúhlé  výklenky  půlkruhově  
zaklenuté,  prázdné,  sedlová  stříška,  tašky,  cihly,  hladce  
omítnuto. Orientační bod.

Historie: boží muka stála vedle kříže, který byl v roce 1977 
přenesen ke kostelu, kde je dodnes. Pod oběma památkami se 
našel  hrob se  třemi kosterními pozůstatky.  Kaplička se prý  
rozpadla během přesouvání kříže.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 52433/7-5954
Chráněno 3.5.1958 až 19.8.1983

Poloha božích muk na současné mapě



Dva záběry na kříž a boží muka na ul. Přerovská před rokem 1977.



Zaniklý objekt č.: 5 (socha sv. Jana Nepomuckého)

Místo: Holešov, Dlažánky

GPS: 49.3324111N, 17.5753375E

Rok: pol. 18. století

Zánik: 70. léta 20. stol.

Popis:  kamenná  socha  sv.  Jana  Nepomuckého  v  životní  
velikosti na podstavci barokně vykrojeném. Kvalitní pozdně  
barokní sochařská práce nezvyklého pojetí na architektonicky 
hodnotném soklu.

Historie:  Mezi  dříve  narozenými  lidmi  se  dodnes  udržuje  
pojmenování  tohoto  místa  jakožto  „u  sv.  Jána“.  Toto  
pojmenování  je  spojeno se  sochou sv.  Jana  Nepomuckého,  
která stávala u rohu domu Janovských obklopená třemi stromy 
a třemi patníky různých velikostí. Pro děti žijící poblíž se stalo 
toto místo centrem jejich různých her a dodnes mají sochu sv. 
Jana Nepomuckého spojenou se svým dětstvím.

Sv. Jan Nepomucký byl zobrazený jako kanovník, tedy oblečen v rochetě, klerice s kanovnickým 
pláštíkem,  pravou  ruku  měl  na  hrudi  a  v levé  ruce  držel  palmovou  ratolest  jakožto  symbol 
mučednictví. Okolo hlavy měl svatozář doplněnou pěti malými hvězdičkami. U jeho pravé nohy 
stál malý andílek držící kříž s Ukřižovaným. U světcových nohou ležela kniha uzavřená zámkem 
jakožto symbol nevyzrazení zpovědního tajemství.  Na podstavci  se nacházelo místo k upevnění 
svíčky.

U této barokní sochy se před 2. světovou válkou při výročí svátku sv. Jana (16. května) konávaly 
krátké pobožnosti s modlitbou litanie trvající i několik dní. Na začátku prvního setkání doprovodila 
věřící  při  zpěvu  hudba,  potom  již  následovala  modlitba  litanie.  O  sochu  se  staral  Ladislav 
Prusenovský (1900–1972),  povoláním pekař,  bydlící  naproti  domu Janovských (Dlažánky č.  p. 
309).  Sv.  Jana  Nepomuckého  vždy před  blížícím se  jeho  svátkem natřel  vápnem do okrového 
nádechu, dále  připevnil  odpadlé části  sochy a při  potřebě natřel  světcovu svatozář.  Prostranství 
okolo sochy trochu upravil a sochu ozdobil květy. Po válce se tyto pravidelné pobožnosti nejspíš 
nekonaly a socha čím dál více chátrala. Postupně odpadávaly jednotlivé její části (ruce, andílek, 
hlava, ramena apod.) a díky povětrnostním vlivům socha velmi rychle chátrala až do podoby, kdy 
zde  zbyla  jen  hromada  pískovce.  Památkový  úřad  dal  nakonec  souhlas  s odklizením.  Zhruba 
v polovině 70. let minulého století tak zbytek sochy odstranili pracovníci technických služeb, pan 
Hejníček s dělníky, a odvezli ji asi na smetiště. Při odstraňování sochy však porušili i podstavec 
vytvořený z tvrdého pískovce. Ten se následně začal hýbat a kvůli bezpečnosti byl později také 
odstraněn.

Památku na podstavec se sochou sv. Jana Nepomuckého můžeme dodnes vidět v trávě, jedná se o 
zbytek jeho nejspodnější části. V jeho rozích lze ještě nyní rozpoznat tři „patníky“. Zvýšení terénu 
způsobilo, že „patníky“ postupně zarůstávají stále více travnatým porostem.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 53521/7-5948, chráněno 3.5.1958 až 19.8.1983.



Poloha sochy na současné mapě



Zaniklý objekt č.: 6 (kaple sv. Václava)

Místo: Třebětice, u hl. silnice směr Hulín

GPS: 49.3180781N, 17.5172728E

Rok: pol. 18. století

Zánik: 80. léta (asi 1983)

Popis:  původně  drobná  pozdně  barokní  stavba  kapličky  sv.  Václava  
přibližně  z  poloviny  18.  století,  situovaná  do  prostoru  původní  
trajektorie cesty z Třebětic do Hulína. Na přibližně půlkruhovém  
půdorysu s rovnou ve středu konvexně vypnutou hmotou průčelí v celé  
výšce byla v ploše fasáda členěna oběžným přízemním soklem v průčelí s 
krajními  přízedními  pilastry  vysokého  řádu.  Ve  vrcholu  nad  oběžným  
úsekem  kladí,  a  nad  pravoúhlým  vchodem  vzedmut  úsek,  nesoucí  
profilovanou  korunní  římsu  s  volutovým štítem,  ve  středu  plochy pak  
prolomeným  mělkým  výklenkem  s  odsazeným  segmentovým  
záklenkem.  Objekt  byl  kryt  sedlovou  střechou  s  valbou  nad  závěrem,  
krytou pálenou krytinou. Na oltáři socha sv. Václava s praporcem a štítem s 
černou orlicí.

Historie:  opravu  a  údržbu  kaple  obstarávali  od  nepaměti  
hospodáři z čp 26. Kaple zbourána patrně v roce 1983 
při rozšiřování silnice na Hulín.

Status: kulturní památka č. ÚSKP 52228/7-6177
Chráněno 3.5.1958 – 19.8.1983.

Poloha kaple na současné mapě



Poloha kaple na mapách z roku 1938 a 1965.

Kaple sv. Václava na historickém snímku ze 60. let.



Zaniklý objekt č.: 7 (kaple za městem)

Místo: silnice z Holešova do Zahnašovic (za TONem)

GPS: přibližně 49.3219964N, 17.5705197E

Rok: 17. / 18. století

Zánik: asi v 50. létech 20. stol.

Popis: podle dochované kresby se jedná o podobnou kapli jako 
je např. u Bořenovic. Kaple stála u cesty do Zahnašovic, někde 
v místech, kde jsou dnes garáže na Tovární ulici.

Historie:  kaple byla odstraněna patrně v 50. letech, kdy se  
budovalo  letiště,  i  když  nestála  na  letištní  pozemku.  
Pravděpodobně  zanikla  při  rozšíření  silnice  na  letiště.  Na  
mapách je dodnes toto místo nazýváno „Za kaplí“. Od kaple se 
dalo jít po polní cestě na východ (okolo vodárny) až ke kříži, 
který dnes stojí u vstupu do Smetanových sadů.

Status: památka místního významu, zaniklá.

Poloha kaple na současné mapě.



Poloha kaple na historických mapách.

 Jediná známá kresba kaple u silnice.



Zaniklý objekt č.: 8 (socha Panny Marie u Rymic)

Místo: Rymice, u polní cesty na „Blaní“

GPS: přibližně 49.3508647N, 17.5413750E

Rok: 1906

Zánik: asi 80. léta 20. stol.

Popis: kamenná socha Panny Marie na hranolovém podstavci s 
deskou s nápisem. Okolo sochy plot v betonových sloupcích.

Nápisy:  vpředu:  „Zde  byla  usmrcena  bleskem  Marie  
Bakalíková dne 17. května 1906 ve stáří 20 let. Láska tvá tak 
usoudila Bože, Otče, Pane náš, smrt si růži ulomila, bolest z  
toho naši znáš.“

Historie: socha postavena jako upomínka na tragickou smrt  
dívky v roce 1906. Osud sochy není znám, patrně odstraněna v 
80. letech.

Status: památka místního významu, zaniklá.

Poloha sochy na současné mapě.



Poloha sochy na mapě z roku 
1938.
U bodu 217 je kaplička.

Jediná známá fotografie sochy.



Zaniklý objekt č.: 9 (socha sv. Antonína, u Zahnašovic)

Místo: Zahnašovice, u Mojeny v poli

GPS: přibližně 49.3099883N, 17.5680700E

Rok:

Zánik: konec 50. let 20. stol.

Popis: kamenná socha sv. Antonína blíže neurčitého vzhledu a 
podoby, stojící na dochovalém hranolovém podstavci.

Nápisy: vpředu: „Svatý Antoníne, oroduj za nás!“

Historie: socha nejprve přesunuta blíže k obci Zahnašovice,  
pak zmizela beze stopy. V roce 2016 postavena nová socha na 
místě nedaleko původního místa.

Status: památka místního významu, socha zmizelá, podstavec 
uschován v obci. Vytvořena nová socha v roce 2016.

Poloha původní sochy (značeno X) na současné mapě.
Znak hvězdy je poloha nové sochy z roku 2016.



Poloha sochy na mapě z roku 1938.

Ze sochy se dochoval pouze původní podstavec.



Zaniklý objekt č.: 10 (svatý obrázek u Žop)

Místo: silnice z Holešova do Žop

GPS: přibližně 49.3333997N, 17.6006775E

Rok:

Zánik: 70. - 80. léta 20. stol.

Popis:  kamenný nebo dřevěný sloupek, na kterém je  svatý  
obrázek  (patrně  kresba  Panny Marie)  s  křížkem na  stříšce  
rámu. Pod obrázkem květiny.

Historie: svatý obrázek odstraněn během rozšiřování silnice  
do obce Žopy.

Status: památka místního významu, zaniklá.

Poloha sv. obrázku na současné mapě.



Poloha obrázku na mapě z roku 1938

Jediná známá fotografie svatého obrázku u Žop.



Zaniklý objekt č.: 11 (Fuksův kříž u Třebětic)

Místo: Třebětice, u silnice na Hulín

GPS: přibližně 49.3195508N, 17.5128800E

Rok: 1864

Zánik: okolo roku 1983

Popis: kamenný kříž z hrubozrnného pískovce.

Historie: v kronice Třebětic je zápis o velkém 
kamenném kříži, který nechal postavit K. Fuksa z čp 16 
v roce 1864. Kříž zmizel někdy během rozšiřování 
silnice na Hulín, patrně na zač. 80. let 20. stol.

Status: památka místního významu, zaniklá.

Zaniklý objekt č.: 12 (obrázek sv. Vendelína)

Místo: u Třebětic, křižovatka na Količín

GPS: přibližně: 49.3251242N, 17.5310856E

Rok:

Zánik: po roce 1934

Popis: svatý obrázek s kresbou sv. Vendelína na 
dřěvěném sloupu.

Historie: podle  kroniky Třebětic  nechal  tento  svatý  
obrázek postavit hospodář z čp 14. Objekt zanikl patrně 
při rozšiřování silnice.

Status: památka místního významu, zaniklá.



Zaniklý objekt č.: 13 (kříž z Hradiska)

Místo: Hradisko u Postoupek, u silnice na Bezměrov

GPS: přibližně 49.3218664N, 17.3436228E

Rok: 1868

Zánik: v 70. - 80. letech 20. stol.

Popis:  kamenný kříž  s  hranolovým podstavcem s plastikou  
Panny Marie, na třech stěnách text. Na horní části zdobený  
sokl, pak následuje dřík s křížem.

Nápisy:  vzadu:  „Zhotovitel  tohoto  s.  kříže  Ant.  Beck  v  
Kroměříži,  Léta Páně 1868.“ Z boku: „Kdo nebéře na sebe  
kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden. S.Mat. Kap. 
VXXXVII.“ Z druhého boku: „Občané Hradiští vzdávají díky 
dobrodincovi. Bůh jemu to na věčnosti oplatí“

Historie: tento kříž stával u silnice Hradisko – Bezměrov, jak 
je vidět na starších mapách, pak byl odstraněn z důvodu  
rekonstrukce silnice.

Status: památka místního významu, teď v Holešově u zámku.

Přibližná poloha kříže na současné mapě.



Poloha kříže na mapě ze 60. let.

Snímky z depozitáře Rymice.



Zaniklý objekt č.: 14 (Koníčkův kříž)

Místo: Postoupky, v poli v trati Zadní hony.

GPS: přibližně 49.3106075N, 17.3472872E

Rok: 1869

Zánik: v 70. - 80. letech 20. stol.

Popis: kamenný kříž blíže neurčitého vzhledu na hranolovém 
podstavci s nápisy vpředu a vzadu.

Nápisy: vpředu: „Otče! Odpusť jim neboť nevědí co činí. Luc. 
23.34.“  Vzadu:  „Tento sv.  Kříž  nechal  postavit  František  a  
Mariána Koníček z Postoupek 1869.“

Historie: kříž stával v místech kde je dnes dálnice, na staré  
mapě je v těchto místech vyznačen kříž.

Status:  památka místního významu, teď v Holešově u zámku.

Přibližná poloha kříže na současné mapě.



Poloha kříže (u bodu 220,6) na mapě ze 60. let.

Snímek z depozitáře u zámku Holešov.



Zaniklý objekt č.: 15 (kříž z roku 1893)

Místo: Morkovice, u křižovatky na Uhřice-Počenice.

GPS: 49.2551639N, 17.2128486E

Rok: 1893

Zánik: 80. roky 20. stol.

Popis:  kamenný  kříž  u  silnice  v  obci.  Na odstupňovaném,  
čtyřnokém  soklu  stojí  hranolový,  čtyřboký  podstavec,  
zakončený  římsou.  Vpředu  nika  s  plastikou  Panny  Marie  
Bolestné.  Nástavec čtyřboký, s reliéfem kalichu,  zakončený  
římsou se segmentem. Na nástavci kříž s Kristem.

Nápisy: vzadu: „Kříž jest spása kdo v něj věří nezahyne ale má 
život věčný, 1893.“

Historie: podle vyprávění paní J. Trávníčkové se jedná o kříž, 
který  musel  postavit  její  pra-předek  za  to,  že  měl  dítě  s  
děvečkou a jako pokání musel proto kříž nechat postavit. Dnes 
na tomto místě stojí jiný kříž z roku 1908, který v roce 1975 
musel ustoupit stavbě vodovodu v části Cimburk.

Status: části kříže v Holešově v zámeckém příkopu (dříve v  
depozitu Rymice).

Poloha kříže na současné mapě



Části kříže z Morkovic z roku 1893 v zámeckém příkopu v Holešově.

Dnes na tomto místě stojí jiný kříž z roku 1908.



Zaniklý objekt č.: 16 (kaple sv. Floriána)

Místo: Jarohněvice, na křižovatce cest v obci.

GPS: 49.2686592N, 17.3760053E

Rok: první čtvrtina 18. stol.

Zánik: 1977

Popis:  obdélná  stavba  se  zkosenými  nárožími  byla  
zaklenuta  valenou klenbou.  Fasáda  hladce  omítnuta,  
členěná nárožními pilastry s podnožemi a římsovými  
hlavicemi. v průčelí trojúhelníkový štít, v jehož ose je 
výklenek  s  půlkruhovým  odsazeným  záklenkem.  v  
bocích  stavby  mělké  niky.  Římsa  v  průčelí  kryta  
taškami. Střecha sedlová, zvalbená, krytá plechem. Nad 
vchodem obraz svatého Floriána.

Historie: kaple byla situována na návsi v místě, kde ze 
zatáčky hlavní silnice odbočuje komunikace místního  
významu a svou polohou znesnadňuje rozhled řidičům. 
Upuštěno od památkové ochrany rozhodnutím 
ministerstva kultury ze dne 23.6.1977.

Status: objekt je zaniklý.

Mapa z roku 1965 s vyznačenou polohou kaple.



Zaniklý objekt č.: 17 (dřevěný kříž)

Místo: Nová Dědina, v obci.

GPS: 49.2102136N, 17.4535811E

Rok: 1761 (1862, 1893)

Zánik: 1950

Popis a  historie:  v záznamech klasického faráře  P.  Matěje  
Morice  je  uvedeno,  že  v  roce  1761  posvětil  na  Nové  Vsi  
dřevěný kříž. Jde o kříž, který stával u hájenky v Zelnicích. V 
té  době  hájenka  stávala  ještě  na okraji  obce.  Tento  kříž  je  
vyznačen i na starých mapách z roku 1834. Kříž však podlehl 
nepříznivým podmínkám a musel být nahrazen jiným. V roce 
1862  byl  uprostřed  obce  před  domem  č.7  postaven  nový  
dřevěný kříž, který posvětil kvasický farář P. Vincenc Vašek.  
Obecní  představitelé  se  dne  10.  října  1862 svým reversem  
zavázali o péči o kříž. Z textu vyplývá, že tento kříž …„byl  
náhradou  za  kříž,  který  stával  u  myslivárně  a  vlivem  
povětrnostních podmínek byl  zničen…“ I tento kříž z roku  
1862 podlehl povětrnostním podmínkám a musel být nahrazen 
novým.  Nový,  opět  dřevěný  barokní  kříž,  na  kterém  byl 

umístěn plechový korpus Krista a podle vyrytého data na jeho torzu, byl zhotoven v roce 1893. 
Okolí kříže lemovala nízká dřevěná ohrádka a u jeho paty bylo dřevěné klekátko. V okolí kříže byly 
zasazeny lípy, které tam dodnes stojí. Kříž byl posvěcen kvasickým farářem P. Ignácem Němcem a 
obec se opět zavázala svým reversem zde dne 6. května 1894 o jeho péči. Bohužel, i na tomto kříži 
se časem poznamenaly povětrnostní podmínky a při silném větru v roce 1950 kříž spadl a hodně se 
poškodil. Jeho obnova již nebyla provedena. U příležitosti 55. výročí trvání Čtenářského spolku na 
Nové Dědině v roce 1920 byl  u kříže postaven oltář  a  konala  se zde první  česká mše,  kterou 
celebroval bratr Matěj Pavlík z Kroměříže. O Velikonocích se chlapci – klepači zastavovali u tohoto 
kříže a vykonali zde malou modlitbičku. Také o májových večerech se zde shromažďovali věřící k 
večerní modlitbě.

Poloha kříže na současné mapě.



Zaniklý objekt č.: 18 (kříž z roku 1766)

Místo: Bystřice pod Hostýnem, u silnice.

GPS: 49.3963542N, 17.6604606E

Rok: 1766

Zánik: ???

Popis:  kříž  při  silnici  do  Holešova.  Na nízkém soklu  stojí  
segmentově  vykrojený,  čtyřboký  podstavec  s  podnoží  a  s  
římsou, na jehož přední sraně je reliéf Panny Marie Bolestné.

Nápisy: vpředu na podstavci letopočet 1766

Historie: kříž stával u silnice a byl to orientační bod. Opraven 
byl v roce 1896. Podle památkového ústavu vznikla v roce  
2009 restaurátorská dokumentace k tomuto kříži.

Status: kříž nezvěstný.

Poloha kříže na současné mapě.



Zaniklý objekt č.: 19 (dřevěný kříž v Jankovicích)

Místo: Jankovice, v obci, na Souhradách.

GPS: 49.3555439N, 17.6237478E

Rok: 1880

Zánik: 1927

Popis:  dřevěný  kříž,  zachycující  výjevy z  Kristova  života,  
umístěný  v  části  Souhrady.  Na  podstavci  i  nástavci  byly  
vyřezávané detaily.

Historie: na konci r. 1927 bylo nutné tento kříž uřezat, neboť 
byl značně poškozen a hrozilo jeho zřícení. Po nějakou dobu 
byl kříž uložen u Gaďorků a velký zájem o něj měl holešovský 
vlastivědný pracovník Rudolf Janovský.

Status: zaniklá památka.

Nový kamenný kříž stojící v Souhradách spolu se starým dřevěným křížem, rok 1927.



Zaniklý objekt č.: 20

Místo: Zahnašovice, silnice do Martinic.

GPS: 49.3034575N, 17.5744083E (přibližně)

Rok:

Zánik: po roce 1963

Popis: kříž nebo boží muka stojící u tehdy ještě polní 
cesty  ze  Zahnašovic  do  Martinic.  Tehdy  to  býval  
orientační bod v krajině (na mapě bod 220). křížek je 
vyznačen ještě na mapě z roku 1963.

Historie: možná se jedná o tzv. kříž Bartíkův, který byl 
postaven  nákladem  Jana  Bartíka  ze  Zahnašovic  a  
později byl přenesen na hřbitov.

Status: památka místního významu, zaniklá.

Zaniklý objekt č.: 21

Místo: Zahnašovice, na křižovatce cest.

GPS: 49.2909567N, 17.5569894E

Rok:

Zánik: po roce 1963

Popis:  podle  ústního  podání  pamětníků  zde  stával  
kamenný kříž, který byl ale odstraněn při rekonstrukci 
křižovatky. Býval to důležitý orientační bod v krajině, 
na vrcholku kopce zvaný „Kameňák“ na křižovatce cest 
Zahnašovice / Míškovice / Lechotice.

Status: památka místního významu, zaniklá.



Zaniklý objekt č.: 22 (socha Panny Marie)

Místo: Benešův mlýn (u Alexovic).

GPS: 49.3099872N, 17.5332344E

Rok: 

Zánik: 2020

Popis: na nízkém čtyřbokém soklu stojí hranolový, čtyřboký 
podstavec s nástavcem, na kterém stojí  socha Panny Marie  
Lurdské s pozlacenými detaily.

Historie: o původu sochy nejsou informace, ale stála zde až do 
bourání budovy bývalého mlýna v roce 2020. Podle majitele  
byla socha uschována a bude vrácena na místo po dostavení  
nového domu.

Status: památka místního významu, nyní v depozitu.

Poloha sochy na současné mapě.


